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Mukayeseli rapora giriş 

Bu projede, hedef grubumuz kliniklerde bebekler ve küçük çocuklarla birlikte çalışan 

fizyoterapistlerdir. Fizyoterapistlerin projenin mantığını yakından anlaması son derece 

önemlidir. Fizyoterapistler hareket ve egzersiz, manuel terapi, eğitim ve danışmanlık yoluyla 

yaralanma, hastalık yada engellilik durumundan etkilenen kişilere yardımcı olan yüksek 

nitelikli sağlık profesyonelleridir. Fizyoterapi; yaşam süresi boyunca maksimum hareket ve 

işlevsel yetenek geliştirmeleri, sürdürmeleri ve geri kazanmaları için bireylere ve 

popülasyonlara hizmetler sunmaktadır. 

İşbu mukayeseli rapor üç ayrı ülke raporundan bilgileri sentezlemektedir: 

• Türkiye; 

• Birleşik Krallık (ağırlıklı olarak İngiltere) 

• Portekiz 

Ve ardından değerlendirme için aşağıdaki kaynaktan ilave materyaller sunmaktadır: 

• Avrupa (Eurlyaid’den gelen raporlara bağlı olarak) 

Mukayeseli raporun hedefi; partner ülkeler arasındaki sistem farklılıklarını ve benzerliklerini 

aydınlatmak ve aynı zamanda Erken Çocuklukta Müdahale alanındaki en iyi uygulamaları ve 

en etkili uygulamaları göstermektir. 

Mümkün olduğu kadarıyla ülke raporlarından gelen bilgileri mukayese etmeye çalıştık; ancak, 

müdahil olan ülkelerin çok çeşitli yapıları ve bilgilerin kaydedildiği, rapor edildiği ve 

sentezlendiği yöntem göz önünde tutulduğunda, bu her zaman mümkün olamamaktadır. 

Bireysel ülkelerle alakalı daha fazla bilgi için, bireysel ülke raporlarına göz atınız. 

Risk altındaki bebekler 

Risk altındaki bebeklerin yaygınlığı 

Aşağıdaki Tablo 1’den de görülebileceği üzere, prematüre doğumdan “risk altında” olarak 

tanımlanan bebeklerin sayısı Birleşik Krallık’a kıyasla Türkiye’de daha yüksektir. Bu 

kategorilere ilişkin verilerin sunulması yada eksikliği nedeniyle, bu rakamı Portekiz yada 

Avrupa ile kıyaslamak mümkün değildir. Partner ülkelerdeki tutarsızlık yada istatistik eksikliği 

nedeniyle, risk altındaki bebeklerin serebral palsiye yada gelişim geriliğine yönelik görülme 

sıklığını kıyaslamak da mümkün değildir. 
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Tablo 1 Partner ülkelerde “risk altında” olarak tanımlanan bebeklerin sayısı 

Risk kategorisi 
Ülke 

Türkiye1 Portekiz Birleşik Krallık2 Avrupa 

Prematüre 
doğumdan risk 
altındaki 
bebeklerin sayısı 

157,000 (12%) 

2018 yılında 
Portekiz’de 41.553 
çocuk doğmuştur. 
Doğumdan 3 
yaşına kadar olan 
5.313 çocuk SNIPI 
tarafından 
desteklenmektedir 
– rapor 
prematürite yada 
serebral palsiye 
ilişkin ayrım 
yapmamaktadır 

60,000 (9%) 
Veri mevcut 
değildir 

Serebral palsiden 
risk altındaki 
bebeklerin sayısı 

Canlı 
doğumların 
1000’de 5’I 

 

Normal doğum 
ağırlığı bulunan 
bebekler için, 
canlı 
doğumların 
1000’de 1.2’si.  
 
2.500 gram 
altında doğum 
ağırlığı bulunan 
bebekler için, 
belirgin şekilde 
fazladır ve oran 
canlı 
doğumların 
1000’de 16’sıdır 

 

Gelişim geriliği 
riski bulunan 
bebeklerin sayısı 

3 ila 60 ay 
arasındaki 
bebeklerin 
%6.4’ü 

   

 

 
1 Türkiye’ye ilişkin istatistikler 2017 rakamlarına dayanmaktadır– daha fazla bilgi için ülke raporuna bakınız. 
2 Birleşik Krallık’a ilişkin istatistikler 2017 rakamlarına dayanmaktadır– daha fazla bilgi için ülke raporuna 
bakınız.  
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Risk altında olarak tanımlanan bebekleri destekleyen uzmanların oranı 

Uzmanların sayısı ülkeye göre değişiklik göstermektedir ve ülkenin boyutu, demografik yapısı 

ve politika ajandası nedeniyle arasındaki farkı kıyaslamak kullanışlı değildir. Ancak, farklılıkları 

not etmek ilginçtir. 

Türkiye 

Türkiye’de bünyesinde 22.000 Fizyoterapist, özel eğitim öğretmenleri, çocuk gelişim 

uzmanları ve psikolojik danışman barındıran 2.074 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 

bulunmaktadır. Bu da her 88 erken doğan bebeğe bir fizyoterapist ve serebral palsili çocuklar 

için ise her çocuğa bir terapist düştüğü anlamına gelmektedir.   

İngiltere 

Birleşik Krallık’ta, İngiliz Fizyoterapistler Birliğine (Chartered Society of Physiotherapy) göre, 58.000 

fizyoterapist, fizyoterapi öğrencisi ve destek çalışanı bulunmaktadır. Bu da yukarıdakilerin 

tamamının çocuk uzmanı olmayacağı gerçeğine rağmen neredeyse erken doğan her bir çocuk 

için bir fizyoterapist bulunduğu anlamına gelmektedir. Çocuk yaklaşımının etrafında bir Ekip 

vardır ve çocuklar değişen ihtiyaçları doğrultusunda terapistlere yönlendirilmektedirler. 

Uzmanlar arasında sağlık ziyaretçileri, sosyal hizmet çalışanları, pratisyen hekimler, erken 

yaşlar eğitmenleri, pediatristler, eğitim psikologları, klinik psikologları, iş ve uğraş terapistleri, 

fizyoterapistler, hayır kurumu çalışanları (Homestart, Portage), oyun çalışanları, müzik 

terapistleri, konuşma ve dil terapistleri, aile destek çalışanları ve iletici eğitim merkezleri 

bulunmaktadır. Genellikle, ailelere ilişkin toplantıları koordine eden ve aynı zamanda çok fazla 

profesyonelin müdahil olmamasını sağlayan bir öncü profesyonel bulunmaktadır.  

Portekiz 

Portekiz’de, Portekiz’in bir kısmında (Braga) erken müdahale ekiplerinde her 10 çocuk için 

yaklaşık olarak bir profesyonel bulunmaktadır. Bu profesyonel disiplinler ötesi bir modelde 

çalışır ve aile ile ekip içerisindeki farklı profesyonellerin bilgi ve desteği arasında aracı görevi 

görür. 

Erken Müdahale Süreçleri 

Erken Müdahale Sistemine Katılma 

Aşağıda detaylı şekilde açıklandığı üzere, hem İngiltere’de ve hem de Portekiz’de erken 

müdahaleye ilişkin yerleşik yönlendirme yolları ve mevzuatı varken, Türkiye’de ise herhangi 

bir mevzuat bulunmamaktadır ancak bazı çocuklar için bir yönlendirme yolu bulunmaktadır.  

Portekiz’de yönlendirme yolu sağlık profesyonelleri üzerinden iken, İngiltere’de her bir 
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disiplinden profesyoneller tıpkı ebeveynler gibi sevk edebilmektedirler ve yönlendirme 

genellikle eğitim yolu üzerinden sonuca ulaşmaktadır. Ancak, Portekiz’de her profesyonel ve 

aynı zamanda ebeveynler sevk edebilmektedirler. Türkiye’de engellilik durumu ile ilişkili bir 

mevzuat bulunmaktadır ve yönlendirme sağlık yolu üzerindendir. Yani, Portekiz’de ve 

Türkiye’de yönlendirme yolu aynıdır ancak sonuçların sağlanması farklıdır. Örnek uygulama 

modelinin tesis edilmesi İngiltere ve Portekiz’den kullanışlı/etkili özelliklerin bir araya 

getirilmesi suretiyle yapılabilir ancak yeni bir sistemin tesis edilmesinde Türkiye’nin sosyo-

politik-tarihi ve kültürel yönleri dikkate alınmalıdır.  

Portekiz’deki model tam kapsayıcı ve tamamen entegre olarak tanımlanırken (Vitor, 

Madalena, Graça, Apolónio ve Leonor, 2017) İngiltere’deki sistem tam kapsayıcı olarak 

tanımlanır ancak yine de her zaman çok iyi entegre edilmiş şekilde değildir (Blackburn, 2014; 

Blackburn and Harvey, 2019). 

Türkiye 

Türkiye’de erken müdahaleye ilişkin sistematik herhangi bir model yada “erken müdahale” 

olarak anılan bir durum bulunmamaktadır. Yalnızca finansal olarak Eğitim Bakanlığı tarafından 

desteklenen sistematik bir program bulunmaktadır. Gelişim geriliği yada yetersizliği tanısı 

konulmuş olan bir bebek / çocuk ÇÖZGER (Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu) adı verilen 

özel bir rapor alabilirler. ÇÖZGER’e göre gelişme geriliği; iletişim, sosyal-duygusal, bilişsel, 

duyusal işlevler, ince-kaba motor hareketleri ve öz bakım ve yaşama katılımı sınırlandıran tüm 

durumlar gibi alanların bir yada birden fazlasında gelişme geriliği durumu anlamına 

gelmektedir. Yasalarla engelli kişilere sağlanan haklardan istifade etmek isteyen bir kişinin 

engellilik durumunu yada gelişim geriliğini kanıtlaması zorunludur. Kanun tarafından 

tanımlanan yasal belge Sağlık Kurulları tarafından verilen ÇÖZGER raporudur. Bu raporun 

geçerlilik süresi minimum 1 yıldır. Bu rapor Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı kamu 

hastanelerinden ve sağlık kurulları olarak engelli raporu vermek üzere yetkilendirilmiş olan 

hastanelerden alınabilmektedir. %20 üzerinde engellilik durumuna sahip olan kişiler Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı bulunan Rehberlik Araştırma Merkezlerine başvurabilmekte ve Özel 

Eğitim ve Değerlendirme Kurulu Raporu çıkarabilmektedirler. Bu rapor bireylerin Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı bulunan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinden hizmet almasına 

olanak sağlamaktadır. Bu merkezler içerisinde, Fizyoterapi, Özel Eğitim, Konuşma ve Dil 

Terapisi ve Psikolojik Destek hizmetlerine erişim sağlanabilmektedir. Rapor; bebeklerin Özel 

Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde aylık 8 seans ücretsiz hizmet alabilmelerini 

sağlamaktadır.  

İngiltere 
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İngiltere’de çocuklar erken müdahale sistemine ebeveynleri ve eğitim, sağlık ve sosyal bakım 

profesyonelleri tarafından sevk edilebilir. En muhtemel sevk yolu sağlık ziyaretçileri, pratisyen 

hekimler (GP) ve erken yaşlar eğitmenleri/öğretmenleri aracılığıyladır. Güçlüğün türüne bağlı 

olarak, değerlendirme amacıyla bir çocuk gelişim merkezine yönlendirilebilir yada güçlük 

durumunun daha net olarak tanımlanabilir olması ve ihtiyaç duyulan destek türünün net 

olması durumunda uzman hizmetlere yönlendirilebilir. İngiltere’de çocukların erken 

müdahale sistemine katılımları bir yerel otoriteden diğerine farklılık göstermektedir. 

Genellikle çocuk gelişim merkezine sevk yapılır. Bu, fiziksel ve gelişme geriliği bulunan ve 

potansiyellerine erişmek adına ilave yardıma, desteğe yada müdahaleye ihtiyaç duyan okul 

öncesi çocuklara ilişkin entegre bir hizmettir. Çocukların fiziksel gelişme ve konuşma gelişimi 

gibi iki yada daha fazla alanda gelişimde gecikme göstermesi durumunda, bu çocukların Çocuk 

Gelişim Merkezinde değerlendirilmeleri gerekebilmektedir. Yönlendirmeler genellikle tüm 

çocuk sağlığı profesyonellerinden, pratisyen hekimlerden ve çocukların okul öncesi 

ortamlarında çalışanlardan kabul edilmektedir. Bir dizi profesyonel sevkedilen/yönlendirilen 

çocuklar için değerlendirme ve müdahale sunar. Personel çocuğun ebeveyni/bakıcısı ile 

ortaklaşa çalışır ve çocuklara ilişkin olarak yerinde net bir değerlendirme süreci olur. Çocuk 

Gelişim Merkezleri destekleyici ve katılımcıdır ve toplumda çocuklara uygun olan diğer 

hizmetleri göz önünde bulundurur. Bu hizmet “Aile etrafında Ekip” ruhuyla çocuklar için 

entegre ve koordineli bir yaklaşım sunar. Buna çocuklar için kapsamlı bir bakım paketi 

sağlamak üzere birlikte çalışacak olan bir dizi sağlık profesyonelleri de dahildir. 

Portekiz 

Portekiz’de Ulusal Erken Çocuklukta Müdahale Sistemi (Sistema Nacional de Intervenção 

Precoce -SNIPI) eğitim, sağlık ve sosyal bakım hizmetlerine bağlıdır. Portekiz Ulusal Erken 

Çocuklukta Müdahale Sistemini (SNIPI) kurmuş olan mevzuata göre, sisteme giriş kapısı Erken 

Müdahale sürecinin tanısı, sinyali ve yönlendirmesini temin etmesi gerekli olan sağlık 

sistemidir, ancak bir çocuk Portekiz Ulusal Erken Çocuklukta Müdahale Sistemine SNIPI resmi 

internet sitesi üzerinde bulunan uygun sevk yöntemlerini kullanmak suretiyle herhangi bir kişi 

(ebeveynler, erken çocukluk eğitimcileri vb.) tarafından yönlendirilebilir. Sevk formu çocuk, 

çocuğun ebeveyni, sevk nedenleri ve mevcut uzmanlaşmış rapora ilişkin bilgiler ile birlikte 

doğrudan erken müdahale ekibine gönderilir. 

Erken Müdahalenin Zorunluluğu 

Aşağıda detaylı şekilde açıklandığı üzere, erken müdahale Türkiye, Portekiz ve İngiltere’de 

zorunlu değildir. Profesyonellerin gelişime ilişkin riskleri tanımlama zorunluluğuna rağmen, 

erken müdahale hizmetlerini alıp almama kararı ebeveynlere kalmaktadır. Ancak, hem 

İngiltere ve hem de Portekiz’de, çocukların sağlığı ve iyiliğinin yada hayatta kalma ve gelişme 
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kabiliyetinin risk altında olduğunun düşünüldüğü durumlarda, Sosyal Hizmetler duruma 

müdahil olabilmektedirler. 

Türkiye 

Türkiye’de erken müdahale zorunlu değildir. Bebeği takip eden doktorun bebeğin risk altında 

olduğunu düşünmesi durumunda; bu duruma ilişkin tavsiyelerini bebeğin ebeveynlerine 

anlatır. Bu tavsiyeler doğrultusunda hareket edip etmemek ve herhangi bir rehabilitasyon 

programına gidip gitmemek ebeveynlerin kararına bağlıdır.  

İngiltere 

İngiltere’de, çocukların hakları 2014 Tarihli Çocuk ve Aile Kanunu ile teminat altına alınmıştır. 

Kanun; korunmasız çocuklara daha fazla koruma sağlayan, ebeveynleri ayrılan çocuklara daha 

fazla destek sunan, özel eğitim ihtiyaçları ve engelleri bulunan çocuklara yardımcı olan ve 

ebeveynlerin aile ve çalışma hayatlarını dengelemelerine yardımcı olan yeni bir sistem 

geliştiren değişiklikler getirmiştir. Kanun kapsamında, Yerel Otoritenin aşağıda belirtildiği 

şekilde çocuklara ve ailelere karşı kendi alanlarında görevleri bulunmaktadır:  

(1) Bir çocuk yada gencin öğrenme güçlüğü yada özrü olması durumunda, o çocuk yada gencin 

özel eğitim ihtiyacı bulunmaktadır ve bu da bu çocuk yada genç için özel eğitim ihtiyaçlarının 

alınmasını gerektirir.  

(2) Zorunlu eğitime başlama yaşındaki bir çocuk yada gencin aşağıdaki koşulları sağlaması 

durumunda öğrenme güçlüğü yada özrü bulunmaktadır —  

(a) Kendi yaş grubundakilerin çoğunluğundan bariz şekilde daha büyük oranda öğrenme 

güçlüğüne sahip olması durumunda, yada  

(b) Örgün eğitim veren okullarda yada 16-yaş üzeri için örgün eğitim veren kurumlarda aynı 

yaş grubundakilere genel olarak sunulan olanaklardan istifade etmelerini engelleyen yada 

aksatan bir engele sahip olması durumunda.  

(3) Zorunlu eğitime başlama yaşının altındaki bir çocuğun, zorunlu eğitime başlama yaşına 

geldiğinde muhtemelen (2) fıkrada belirtilen kapsamda olmasının beklenmesi durumunda 

(yada eğitime ilişkin herhangi bir özel tedbirin alınmaması durumunda bu güçlükleri 

yaşayabilecek olması durumunda), bir öğrenme güçlüğü yada özrü bulunmaktadır.  

(4) Yalnızca bir çocuk yada gencin eğitim alacağı dilin (yada dil formunun) evde konuşulan 

dilden (yada dil formundan) farklı olmasından ötürü, o çocuk yada gençte bir öğrenme güçlüğü 

yada özrü bulunmamaktadır.  
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Özel eğitim tedbirleri, sağlık hizmetleri tedbirleri ve sosyal bakım tedbirleri  

(1) İki yaş ve üzeri bir çocuk yada bir gence ilişkin “Özel Eğitim Tedbirleri”, aşağıdaki 

kurumlarda aynı yaştaki başkalarına sunulan eğitim yada öğretim tedbirlerine ilave olan yada 

bunlardan farklı olan eğitim yada öğretim tedbirleridir—  

(a) İngiltere’deki örgün eğitim veren okullar,  

(b) İngiltere’deki yerel anaokulları,  

(c) İngiltere’deki örgün eğitim veren 16-yaş üzeri kuruluşlar, yada  

(d) İngiltere’de erken yaş eğitiminin verildiği yerler.  

(2) İki yaş altındaki bir çocuk için “Özel Eğitim Tedbirleri”, her türden eğitim tedbiri anlamına 

gelmektedir.  

(3) “Sağlık Hizmetleri Tedbirleri” 2006 yılı Ulusal Sağlık Hizmetleri Kanununun 1(1) Maddesi 

kapsamında devam eden kapsamlı sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak sağlık hizmetlerinin 

sunumu anlamına gelmektedir.  

(4) “Sosyal Bakım Tedbirleri” bir yerel otorite tarafından sosyal hizmet fonksiyonlarını yerine 

getirmesinde alınan tedbirler anlamına gelmektedir.  

(5) Bir çocuk yada gence eğitim yada öğretim veren sağlık tedbirleri yada sosyal bakım 

tedbirleri özel eğitim tedbirleri olarak muamele görmelidir (sağlık tedbirleri yada sosyal bakım 

tedbirleri yerine).  

Özel eğitim ihtiyaçları ve engelleri bulunan çocukları ve gençleri tanımlama 

İngiltere’deki bir yerel otorite; 

(a) bölgesindeki özel ihtiyaçları bulunan yada bulunabilecek olan tüm çocukları ve gençleri, ve 

(b) bölgesindeki engellilik durumu bulunan tüm çocukları ve gençleri tespit etmesini güvence 

altına alacak şekilde görevlerini yerine getirmelidir. 

23 Sağlık kuruluşlarının bazı çocukları yerel otoriteye bildirme görevi 

(1) Bu bölüm, zorunlu eğitime başlama yaşı altındaki bir çocukla ilgili görevlerin yerine 

getirilmesi esnasında, bir klinik yönetim grubunun,  
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NHS vakfı yada NHS kuruluş vakfının çocuğun özel eğitim ihtiyaçlarının yada bir engellilik 

durumunun bulunduğu (yada muhtemelen bulunabileceği) kanaatine varması durumunda 

geçerlidir. 

(2) Grup yada vakıf —  

(a) çocukla alakalı görüş ve kanaatleri ve madde (3) kapsamındaki görevleri ile alakalı olarak 

çocuğun ebeveynini bilgilendirmeli ve  

(b) çocuğun ebeveynine grubun yada vakfın bir görevlisi ile birlikte görüşlerini müzakere etme 

olanağı sunmalıdır.  

(3) Ardından bu grup yada vakfın görüş ve kanaatlerini İngiltere’deki uygun yerel otoritenin 

dikkatine sunmaları gerekmektedir.  

(4) Grubun yada vakfın, çocuğun sahip olabileceği herhangi bir özel eğitim ihtiyacı yada 

engellilik durumu ile ilgili olarak belirli bir gönüllü organizasyonun ebeveyne tavsiye yada 

yardımda bulunabileceğini kanaatine varması durumunda, bununla alakalı olarak ebeveyni 

bilgilendirmeleri gerekmektedir.  

Erken yaşlara ilişkin ortamlar ve okullarda, Kanun; Özel Eğitim İhtiyaçları Uygulama Esasları 

https://www.gov.uk/government/publications/send-code-of-practice-0-to-25 ve İngiltere’deki Okul 

Öncesi Eğitim Müfredatı  https://www.gov.uk/early-years-foundation-stage , İskoçya’daki Okul Öncesi 

Eğitim Çerçevesi https://beta.gov.scot/publications/early-years-framework/ ve Galler Eğitim 

Müfredatı https://gov.wales/topics/educationandskills/foundation-phase/?lang=en Kuzey İrlanda 

Öğrenmeyi Öğrenme Müfredatı https://www.education-ni.gov.uk/articles/learning-learn ile 

desteklenmektedir. 

Portekiz 

Portekiz’de, SNIPI erken müdahale ekipleri tarafından sağlanan erken müdahale desteği 

zorunlu değildir. Çocuğun hakları ve yaşamı tehlike altında olmadığı müddetçe, ebeveynler 

Erken Müdahale hizmetlerini kabul etme yada reddetme kararını kendileri verebilirler. Yine 

de, çevresel risk altındaki bebekler için Erken Müdahale sürecinin eksikliği ihmal ve kötü 

davranış durumunu teşkil edebilir ve bu durumlarda erken müdahale desteği çocukların 

koruyucu hizmetleri kapsamında zorunlu olabilmektedir. 

Bir erken müdahale sistemine katılıma ilişkin uygunluk kriterleri 

Aşağıda detaylı şekilde belirtildiği üzere, bir erken müdahale sistemine katılımla ilgili uygunluk 

kriterlerine ilişkin her üç ülkenin belirlenmiş kriterleri bulunmaktadır. Hem Türkiye ve hem de 

Portekiz için, çocukların uygunluğu ve bu bağlamda tanı kriterlerinin kullanımına ilişkin çok 

https://www.gov.uk/government/publications/send-code-of-practice-0-to-25
https://www.gov.uk/early-years-foundation-stage
https://beta.gov.scot/publications/early-years-framework/
https://gov.wales/topics/educationandskills/foundation-phase/?lang=en
https://www.education-ni.gov.uk/articles/learning-learn
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spesifik ve detaylı kriterler bulunmaktadır. İngiltere’de ise, uygunluk kriterleri daha geniştir ve 

daha genelleştirilmiştir. 

Türkiye 

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından 2014 yılında yayımlanmış olan “Yüksek Riskli Bebek İzlem 

Rehberi” isimli bir rehber kılavuz bulunmaktadır. Bu rehberde, risk altındaki bebeklere ilişkin 

kategoriler bulunmaktadır; Hafif Risk, Orta Risk ve Yüksek Risk. Yüksek Riskli bebeklerin nörolojik bir 

uzman tarafından izlenmesi gerektiği yazılıdır. Ayrıca: 

• 3 aylıkken başını sabit tutamayan, 

• 6 aylıkken yuvarlanamayan, 

• 8 aylıkken oturamayan, 

• 18 aylıkken hala yürüyemeyen bebeklerin nöromotor gelişim geriliğine neden olan hastalıklarla ilgili 

olarak muayene edilmesi gerekmektedir.  

Bu rehber kılavuz doktorlara bebeklere ilişkin gelişimsel riskleri nasıl izleyeceklerine ilişkin 

tavsiyelerde bulunmaktadır. Risk altındaki bebekler ÇÖZGER raporu ile aylık ücretsiz 8 seans 

alabilmektedirler yada bu seansları özel olarak alabilmektedirler. Engelli kurul raporu yalnızca 

nöroloji, çocuk psikiyatrisi ve fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı bulunan yetkili hastaneler 

tarafından verilmektedir. Engelli Sağlık Kurulu Raporu gelişimsel sorunlara ilişkin oranları 

belirlemektedir. Engellilik oranının yüzde yirminin üzerinde olması durumunda, Özel Eğitim 

Değerlendirme Kuruluna kabul edilecektir. Ebeveynler sağlık kurulu raporu ile Rehberlik 

Araştırma Merkezinden randevu alırlar. Rehberlik Araştırma Merkezinde bulunan Özel Eğitim 

Değerlendirme Kurulu tarafından objektif, standartlaştırılmış testler ve bireyin özelliklerine 

uygun olan ölçüm araçları kullanılmak suretiyle değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme ile 

eğitime ilişkin bir tanı koyulur. Değerlendirmeler arasında akademik disiplinler, eğitim 

performansı ve ihtiyaç alanlarındaki zihinsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişim özellikleri ve 

yeterlikleri bulunmaktadır. Eğitim hizmetlerinden istifade etme süresi ve Bireysel Gelişim 

Raporu da ayrıca değerlendirilir. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu üyelerinin haricinde, 

gerektiğinde; eğitim programlayıcı, odyolojist, psikolog, sosyal işçi, konuşma ve konuşma 

terapisti, fizyoterapist ve uzman hekim gibi diğer mesleklerden seçilen bir kişi ve mesleki 

eğitim merkezi ve yaygın eğitime ilişkin ilgili kurumun temsilcisi de Kurulun bir üyesi olarak 

katılım sağlayabilirler.  

Eğitim değerlendirmesi ve tanı/teşhis süresinde, eğitime ilişkin ihtiyaçlara yönelik olarak 

bireyin genel gelişim özellikleri, eğitimsel özellikleri ve akademik disipline yönelik ihtiyaçları 

tanımlanır. Sonuç olarak, en azında engelli eğitim ortamına rehberlik etmek adına bir karar 
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verilir. Rehberlik araştırma merkezi; engelli sağlık kurulu raporu ve kendi değerlendirmesi 

doğrultusunda eğitim modüllerini ve uzmanlık alanlarını belirler.  

Engelli sağlık kurulu raporunun ve rehberlik araştırma merkezi eğitim modülünün 

tamamlanmasının ardından bebekler aylık 8 seans terapi alırlar. Terapiler; Özel Eğitim ve 

Rehabilitasyon Merkezi olarak adlandırılan merkez temelli olarak uygulanmaktadır.  

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde özel eğitim öğretmeni, fizyoterapist, psikolojik 

danışmanlık ve rehberlik ve çocuk gelişim uzmanları bulunmak zorundadır. Ebeveynler 

psikolojik desteğe ihtiyaç duymaları durumunda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde 

ücretsiz terapi alabilmektedirler. 

İngiltere 

İngiltere’de genellikle iki yada daha fazla gelişim geriliği/engellilik halini gerektirmektedir. 

Ancak, ana rahminde alkol yada uyuşturucuya maruz kalma gibi çocukların riske maruz 

kaldığının bilinmesi yada çocukların Down Sendromu gibi bilinen ve açık bir engellilik hali ile 

doğması durumunda, yönlendirme ve sevk işlemi çok daha dolaysızdır. Konuşma, dil ve 

iletişim ihtiyaçları açısından, tek başına zorluklar için yönlendirme/sevk bir konuşma ve dil 

terapistine yapılabilir, aynı şekilde hareket zorlukları ile ilgili olarak mesleki/fizyoterapiye 

yönlendirme/sevk yapılabilmektedir. 

Portekiz 

Portekiz’de, çocukların Portekiz Ulusal Erken Çocuklukta Müdahale Sistemine (SNIPI) 

entegrasyonu için uygunluk kriterleri bulunmaktadır. SNIPI ve Yerel Müdahale Ekiplerini tesis 

etmiş olan 6 Ekim 2009 tarihli ve 281 Numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile 0 ila 6 yaş 

arasındaki çocuklar ve aileleri için SNIPI kapsamında desteğe ilişkin uygunluk kriterleri 

belirlenmiştir:  

a. Çocukların yaşları ve sosyal bağlamlarını göz önünde bulundurmak suretiyle, tipik 

aktivitelerde normal gelişimi ve katılımı sınırlandıran "vücut fonksiyonları yada yapılarındaki 

değişiklikler"  

b. Gelişimde yüksek gerilik olasılığını ifade eden biyolojik, psikoafektif yada çevresel 

faktörlerin varlığı nedeniyle “Ciddi gelişim geriliği riski”.  

Birinci grupta bulunan (vücut fonksiyonları yada yapılarındaki değişiklikler) tüm çocuklar için 

uygunluk bulunmaktadır. İkinci gruptaki çocukların ise (Ciddi gelişim geriliği riski) dört yada 

daha fazla biyolojik ve/veya çevresel risk faktörünü biriktirmesi gerekmektedir.  

Her bir gruba ilişkin uygunluk kriteri aşağıdaki şekildedir:  
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1. Vücut fonksiyonları yada yapılarında değişiklik bulunan çocuklar 

1.1. Bir yada daha fazla alanı kapsayan (motor, fiziksel, bilişsel, dil ve iletişim, duygusal, sosyal 

ve uyumsal), makul ve mantıklı bir değerlendirme ile doğrulanmış ve yetkin bir profesyonel 

tarafından belirlenmiş Etyolojisi bilinmeyen Gelişim Geriliği. 

1.2. Özel Koşullar – Diğerlerinin arasında gelişme gerilikleri ile ilişkili olan tanılara dayalı 

olurlar:  

• Kromozom anomalisi (Trizomi 21, Trizomi 18, Kırılgan X Sendromu)  

• Nörolojik rahatsızlıklar (serebral palsi, nörofibromatoz)  

• Konjenital bozukluklar (polimorfik sendromlar)  

• Metabolik hastalık (mukopolisakkaridozlar, glikojenoz)  

• Duyusal eksiklik (az görme / körlük, sağırlık)  

• Doğum öncesi dönemde teratojenik unsurlara yada uyuşturuculara, kokain ve siğer 

uyuşturuculara maruziyetle ilişkili bozukluklar (fetal alkol sendromu)  

• Ağır konjenital enfeksiyonlarla ilişkili bozukluklar (HIV, TORCH, menenjit)  

• Ağır kronik hastalıklar (CNS tümörleri, renal D., hematolojik D.)  

• İlişki ve iletişimde değişiklikler bulunduran atipik gelişim (otizm spektrum bozuklukları)  

• Ciddi bağlanma bozuklukları ve diğer duygusal bozukluklar.  

2. Ciddi gelişim geriliği riski bulunan çocuklar 

2.1. Biyolojik risk faktörlerine maruz kalan çocuklar: Temel bakım, sağlık ve gelişim 

engelleyen koşullar nedeniyle aktivite ve katılımda (ICF - CY, 2007) sınırlandırmalar geliştirme 

riski bulunan çocukları kapsar. Diğerleriyle birlikte şunlarla ilgili tanılar olabilir:   

• Gelişimle ilgili ailevi generik bozukluklar/anormallikler geçmişi;  

• Toksinlere (alkol, ilacın kötüye kullanımı) rahim içi maruziyet durumu;  

• Ciddi doğum öncesi komplikasyonlar (hipertansiyon, kan zehirlenmesi, enfeksiyonlar, 

kanama, vb.) 

• Gebeliğin 33. Haftasından önce prematürite;  

• Çok düşük doğum ağırlığı (<1.5 kg);  

• İntraüterin (Rahim İçi) Gelişme Geriliği: Doğum ağırlığı <gebelik süresinin 10. yüzdeliği;  
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• Ciddi perinatal asfiksi (5 dakika Apgar skoru <4 yada kordon kanı pH <7.2 yada nörolojik 

yada organik sistem belirtileri).  

• Ciddi yeni doğan komplikasyonları (kan zehirlenmesi/sepsis, menenjit, metabolik yada 

hidroelektrolitik, konvülziyonlar) 

• İntraventriküler kanama;  

• Konjenital enfeksiyonlar (TORCH Group);  

• HIV pozitif çocuk  

• Ciddi merkezi sinir sistemi enfeksiyonları (bakteriyel menenjit, meningoensefalit (beyin ve 

beyin zarı yangısı)  

• Ciddi kafatası yaralanmaları  

• İşitme kaybı riski bulunan kronik otit  

2.2. Çevresel risk faktörlerine maruz kalan çocuklar  

Çevresel risk koşulları; çocuğun aktivite ve katılımına bir engel niteliği taşıyan, gelişim olanaklarını 

sınırlandıran ve iyi oluş halini imkansız kılan ebeveynlerin yada bağlamların varlığı olarak 

değerlendirilmektedir.  

2.2.1. Ebeveynle ilgili risk faktörleri arasında şunlar bulunmaktadır:  

• 18 yaşından küçük ergen anneler  

• Alkol bağımlılığı yada diğer bağımlılık yapan maddeler  

• Aktif kötü muamele (fiziksel, duygusal ve cinsel taciz) ve temel çocuk bakımı kusuru (sağlık, 

gıda, hijyen ve eğitim)  

• Psikiyatrik hastalık  

• Engelleyici yada sınırlandırıcı fiziksel rahatsızlık/hastalık 

 

2.2.2. Bağlamsal faktörler arasında şunlar bulunmaktadır:  

• İzolasyon (resmi ve gayrı resmi hizmetlere erişimde zorluk; sosyo-kültürel ve etnik, ırkçı 

yada cinsiyetçi ayrımcılık; din ayrımcılığı; işsizlik; finansal yada sosyal destek yararlanıcısı 

olan aileler) 

• Aile düzensizliği/karışıklığı (sık karşılaşılan aile çatışması; kötü alan organizasyonu ve 

hijyen);  
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• Ebeveynlik stili yada ebeveyn-çocuk etkileşiminin gelişimine ilişkin olarak bir ebeveyn, 

çocuk yada sağlık hizmetleri sağlayıcısı tarafından ifade edilen belirgin kaygılar.  

Bebek ve aileleri hangi mesleklerin destekleyeceğine karar verilmesi 

Türkiye, Portekiz ve İngiltere’de profesyonellerin katılımına ilişkin karar verici unsur öncü bir 

profesyonel yada koordinatör tarafından belirlenen çocuğun ihtiyaçlarına bağlıdır. Türkiye’de 

Fizyoterapist genellikle müdahil olan ilk ve bazen de tek profesyonel olmaktadır. 

Türkiye 

Motor gelişimi ilk aylarda daha belirgin olduğundan dolayı, Türkiye’de doktorlar genellikle 

bebekleri ilk olarak fizyoterapistlere sevk etmektedirler. Fizyoterapist kendi 

değerlendirmesini yapar ve bebeğin ihtiyaçları doğrultusunda diğer hizmetlere yönlendirir. 

Ancak herhangi bir sistematik takip programı bulunmamaktadır. 

İngiltere 

İngiltere’de bu durum çok titiz gerçekleştirilen çoklu disiplinli bir değerlendirmeye bağlıdır. 

Genellikle aileleri aşırı bunaltmaktan kaçınmak adına aynı zamanda çok fazla profesyonelin 

müdahil olmaması ve aynı zamanda birden fazla yaklaşımın aynı anda sunulması durumunda 

hangisinin en iyi şekilde çalıştığının belirlenmesi zor olacağından müdahalelerin 

değerlendirme sürecinin kolaylaştırılması tavsiye edilmektedir. 

Portekiz 

Portekiz Ulusal Erken Çocuklukta Müdahale Sisteminin (SNIPI) Yerel Müdahale Ekipleri (ELI) 

bölgesel SNIPI komisyonu tarafından görevlendirilen bir üye tarafından koordine edilir. 

Çocukları ve çocukların ailelerini destekleyen disiplinlerin koordinasyonu ekip koordinatörü 

tarafından tanımlanır. 

Kurumsal finansal desteğin türü ve desteğin süresi 

Desteğe ilişkin sistemler ve desteğin türü ve süresi tüm bu üç ülkede değişiklik 

göstermektedir. Destek; sağlık ve eğitim (Portekiz’de ayrıca sosyal bakım) tarafından ortaklaşa 

sunulmaktadır. Türkiye’de sağlık profesyonelleri tarafından sunulan desteğe erişmek adına bir 

engelli raporunun alınması zorunludur ve desteğin süresi önceden belirlenir, İngiltere ve 

Portekiz’de ise desteğin süresi aşağıda detaylandırılmış olduğu şekilde belirtilmemektedir: 

Türkiye 

Türkiye’de, ücretsiz rehabilitasyon hizmeti almak isteyen her bir bireyin (kaç yaşında olduğuna 

bakılmaksızın) engelli raporunun bulunması gerekmektedir. Bu engelli raporuna sahip 
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olduğunuz süre boyunca Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bu rehabilitasyon 

hizmetlerini destekler. Bebeğin yada çocuğun herhangi bir tanısı yada engelli raporunun 

bulunmaması durumunda ise, ebeveynlerin her türlü terapi için ödeme yapmaları 

gerekmektedir.  

Engelli tanısı bulunan çocuklar (örneğin serebral palsi, ayrık omurga) Sosyal Güvenlik Kurumu 

(SGK) güvencesi kapsamında yılda 90 seansa kadar fiziksel terapi hizmeti alabilir. Terapi 

ücretleri SGK tarafından ödenir. Çocuğun ameliyat olması yada botoks tedavisi görmesi 

durumunda, bir hastaneden alınacak raporla birlikte fizyoterapi ve rehabilitasyon amacıyla 

ilave 30 seans daha terapi alabilir. Bu hizmet:   

-  Hastanelerden 

- Tıbbi Sağlık Merkezlerinden 

- Fizyoterapi Şube Merkezinden alınabilir. 

Hem devlet ve hem de özel sağlık merkezleri/kuruluşları ve rehabilitasyon 

klinikleri/merkezleri bulunmaktadır (Devlet ve Özel Üniversite Hastaneleri, Devlet ve Özel 

Hastaneler, Özel Tıp Merkezi, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmeti, Özel Fizyoterapi Şube 

Merkezi). 

İngiltere 

İngiltere’de Çocuk ve Aile Kanunu ve Özel Eğitim İhtiyaçları (SEN) Uygulama İlkeleri 

kapsamında, Yerel Otoritelerin çocukların tekli Eğitim, Sağlık ve Bakım Planı için Ortak 

Görevlendirme (Joining Commissioning) inisiyatifleri kurmaları beklenmektedir. Ancak, gerçek 

hayatta bu tüm alanlarda uygulanamamıştır. Bu nedenle, belirli müdahale türlerine göre bazı 

bölümler fonlama sağlayacaktır. Örneğin, özel eğitim için okul kendi bütçesinden finanse 

edecektir ve çocuğun ihtiyaçlarına ve bir okuldaki ihtiyaç sahibi çocukların sayısına göre ilave 

fonlama sağlanacaktır. Fizyoterapi/Mesleki Terapi/Konuşma ve Dil Terapisi gibi sağlık 

müdahalesi için ise finansman yerel NHS Vakıf fonundan gelmektedir.   

Portekiz 

Portekiz’de Portekiz Ulusal Erken Çocuklukta Müdahale Sistemi (SNIPI) tamamen kamu 

tarafından finanse edilmektedir. Yerel Müdahale Ekiplerinin hizmetlerine erişim çocuklar ve 

aileleri için ücretsizdir. 

SNIPI’nın finansmanı değerlendirildiğinde, Sosyal Hizmetler Bakanlığına yasal olarak atfedilen 

yeterlilikler kapsamında, Yerel Müdahale Ekiplerini entegre edecek olan sosyal hizmet 

görevlilerinin, terapistlerin ve psikologların işe alınması amacıyla ana aksiyon araçlarından 
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birisi Sosyal Yardımlaşma Özel Kuruluşları (IPSS) ile imzalanan Erken Çocukluk Müdahale 

işbirliği sözleşmeleri olmuştur. İşbirliği Sözleşmelerinin finansmanı SNIPI Ulusal Koordinasyon 

Komisyonu tarafından belirlenen doğrulama referanslarına bağlıdır ve ekipte bulunan çocuk 

ve profesyonellerin sayısına bağlı olarak farklı tipolojilere göre çocuk başına belirlenmiş bir 

değer bulunmaktadır. Diğer iki Bakanlık olan Sağlık ve Eğitim Bakanlıkları insan kaynakları 

ihtiyaçlarını karşılar (doktorlar, hemşireler, erken çocukluk özel eğitmenleri vb.). Mevzuat; 

Sağlık Bakanlığının her bir çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak adına nitelikli sağlık profesyonelleri 

görevlendirmesi gerektiğini belirtmektedir. Eğitim Bakanlığı da Erken Müdahale alanında 

uzmanlaşmış öğretmenler görevlendirmelidir. 

Erken müdahale sisteminde çalışan uzmanların türü ve bunların görevleri 

Türkiye’de, erken müdahaleye ilişkin entegre bir sistem bulunmamaktadır ancak ihtiyacın 

türüne bağlı olarak müdahalenin farklı alanlarına yönelik uzmanlar bulunmaktadır. Motor 

bozuklukları bulunan çocuklar için, ilk temas noktası fizyoterapisttir. İngiltere ve Portekiz’de 

ise prensip olarak entegre bir sistem bulunmaktadır. 

Türkiye 

Daha önce de bahsettiğimiz üzere, Türkiye’de bir erken müdahale sistemi bulunmamaktadır. 

Rehabilitasyon merkezlerinde psikolog, fizyoterapist ve özel eğitim öğretmeni bulunmak 

zorundadır. Yeni doğan yoğun bakım ünitesi (NICU) bulunan hastanelerde yeni doğan 

hemşireleri bulunmaktadır. Yeni doğan hemşireleri kuvözdeki bebeklerin tüm bakımlarından 

sorumludurlar. Yeni doğan hemşireleri pozisyonlama ve besleme çalışmaları yapmakta ve 

taburcu olma öncesinde anne bakımı ve anne sütü ile beslenme eğitimi sunmaktadır. Ancak 

yine de buna ilişkin sistematik bir program bulunmamaktadır.  

Çok genel olarak, fizyoterapist bir doktorun yönlendirmesi sonrasında iletişim kurulan ilk 

kişidir. İhtiyaç durumunda fizyoterapist diğer profesyonellere yönlendirebilir ancak bu durum 

da son derece kişiseldir, buna ilişkin sistematik bir yöntem bulunmamaktadır.  

İngiltere 

Birleşik Krallık’ta, İngiltere’de, İngiltere’de, bu durum çocuğun yaşadığı belirli zorluklara ve 

güçlüklere bağlıdır- muhtemel uzmanlar arasında aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı 

olmamak üzere bir dizi profesyoneller bulunmaktadır: 

Sağlık Ziyaretçileri – Sağlık Ziyaretçileri; uzman toplum ve kamu sağlığı hemşireleri (SCPHN - 

HV) olarak ilave eğitim ve yeterlilik kazanmayı tercih etmiş olan nitelikli ve kayıtlı hemşireler 

yada ebelerdir. Bu kişilerin kamu sağlığı alanındaki ilave eğitimleri kendilerine iyi sağlığı 

geliştirme ve hastalıkları önleme amacıyla bireylerin, ailelerin ve daha geniş toplulukların 

https://www.healthcareers.nhs.uk/explore-roles/health-visitor/entry-requirements-health-visitor
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sağlık ihtiyaçlarını değerlendirme olanağı sağlar. Bu kişiler risk altında yada problemli olarak 

tanımlanmış olan çocukların diğer profesyonellere yönlendirilmesi açısından okul öncesi 

öğretmenler ve pratisyen hekimlerle birlikte çalışırlar. 

Sosyal Hizmet Uzmanları – Sosyal Hizmet Uzmanları, hayatlarındaki sonuçları iyileştirmeye 

yardımcı olmak adına bireyler ve aileler ile birlikte çalışırlar. Korunmasız kişilerin zarar 

görmesini yada suistimale maruz kalmalarını önlemeye yardımcı olabilmekte ve kişileri 

bağımsız şekilde yaşama konusunda destekleyebilmektedirler. Sosyal Hizmet Uzmanları 

insanları destekler, avukatları olarak hareket eder ve sağlık ve eğitim profesyonellerinin yanı 

sıra sıklıkla çoklu disiplinli ekiplerle birlikte çalışırlar. 

Aile destek çalışanları – Aile destek çalışanları kısa yada uzun süreli zorluklar yaşayan ailelere 

pratik yardım ve duygusal destek sağlamaktadırlar. Bu kişiler yerel otoritelerin sosyal 

hizmetler birimleri yada hayırsever kuruluşlar tarafından istihdam edilebilmektedirler. 

Görevlerinin odak noktası hizmet kullanıcılarına destek sağlamak, çeşitli zorluklarla baş etmek 

adına kendilerini güçlendirmek, sorunları ve riskleri azaltmak ve bazı durumlarda çocukların 

aileleriyle birlikte kalabileceklerini sağlama almaya yardımcı olmaktır.   

Pratisyen Hekimler (GPs) – Pratisyen hekimler tüm sıradan sağlık durumlarını tedavi ederler 

ve acil ve uzman tedavisi gerektiren durumlarda hastaları hastanelere ve diğer sağlık 

hizmetlerine sevk ederler. Sağlık bakımının fiziksel, psikolojik ve sosyal yönlerini birleştirmek 

suretiyle bireyin sağlığına odaklanır. 

Erken Yaşlar Öğretmenleri/Eğitmenleri – Erken Yaşlar Öğretmenleri/Eğitmenleri küçük 

çocukların öğrenme ve gelişimini destekleyici ve beş yaşlarına geldiklerinde zorunlu eğitime 

geçişlerine yardımcı olacak olan uygun müfredatı planlama ve uygulamadan sorumludur. 

Pediatristler  -  

• Genel Pediatri- Doğumdan itibaren 16 yaşına kadar çocukları kapsayan bir hastane 

görevidir. Pediatristlerin çoğunun bu uzmanlık görevi bulunmaktadır. 

• Neonataloji – bu görev yeni doğan bebeklerin bakımı konusunda uzmanlaşır. 

Genellikle prematüre bebeklere yada doğuştan sorunlu çocuklara bakan bir yoğun 

bakım ünitesinde bulunur. 

• Toplum Pediatrisi – Bu doktorlar toplum içerisinde bulunurlar ve gelişimsel, sosyal 

yada davranışsal problemleri olan çocuklara ve fiziksel engeli bulunan çocuklara 

bakarlar. 
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• Pediatrik kardiyoloji – Kendi içerisinde uzmanlığı bulunan küçük bir alandır. Bu 

doktorlar kardiyak (kalple ilgili) durumları bulunan çocukların tanı ve tedavisi ile 

ilgilenirler. 

Eğitim Psikologları – Eğitim Psikologları; öğrenme güçlükleri, sosyal ve duygusal problemler, 

engellilik durumu etrafındaki sorunlar ve ayrıca daha karmaşık gelişim bozuklukları gibi 

güçlükleri bulunan çocukları destekler. Gözlemler, mülakatlar ve değerlendirmeler gibi çeşitli 

yöntemler içerisinde çalışırlar ve öğretmenlere, ebeveynlere, daha geniş topluluklara ve aynı 

zamanda ilgili gençlere danışmanlık, tavsiye ve destek hizmetleri sunar.  

Klinik Psikologları – düşünce biçimleri ve davranışları kendi ve başkalarının iyiliğine ve sağlığına 

tehdit teşkil eden kişileri tedavi ederler. Depresyon, yeme bozuklukları ve bağımlılık gibi çok 

çeşitli durumları bulunan kişileri değerlendirir ve bu kişilere tedavi hizmeti sunarlar. 

İletişim, Otizm, İşitme Sorunu ve Görme Bozukluğu Uzman Öğretmenleri – Uzmanlık 

alanlarındaki özel ve belirli zorluklarla ilgili olarak örgün eğitim öğretmenlerine uzman öğretim 

ve pedagojik danışmanlık hizmetleri verirler. 

İş ve Uğraşı Terapistleri – tüm yaştan kişilere günlük hayatlarındaki ve çalışma ortamlarındaki 

görevleri yerine getirme becerilerini geliştirme konusunda yardımcı olurlar. Zihinsel, fiziksel, 

gelişimsel, sosyal yada duygusal engellilik durumu bulunan kişilerle çalışırlar. 

Fizyoterapistler – mekanik kuvvet ve hareketler, manuel terapi, egzersiz terapisi ve 

elektroterapi kullanmak suretiyle sakatlıkları tedavi eden ve hareketliliği ve fonksiyonları 

iyileştiren yardımcı sağlık uzmanlıklarından birisidir. Fiziksel tedavi (Fizik tedavisi) muayene, 

tanı, prognoz ve fiziki müdahale süreçleriyle bir hastanın yaşam kalitesini artırmak için 

kullanılır.  

Fizyoterapistler – mekanik kuvvet ve hareketler, manuel terapi, egzersiz terapisi ve 

elektroterapi kullanmak suretiyle sakatlıkları tedavi eden ve hareketliliği ve fonksiyonları 

iyileştiren yardımcı sağlık uzmanlıklarından birisidir. Fiziksel tedavi (Fizik tedavisi) muayene, 

tanı, prognoz ve fiziki müdahale süreçleriyle bir hastanın yaşam kalitesini artırmak için 

kullanılır  

Müzik Terapistleri – Müzik Terapistleri kişilerin duygusal sağlıklılık halini geliştirmek, stresi 

dindirmek ve güven ortamını geliştirmek adına müzik ve sesi kullanırlar. 

Konuşma ve dil terapistleri – Konuşma ve dil terapistleri; iletişim yada yeme, içme ve yutma 

güçlükleri yaşayan çocuklar ve yetişkinler için tedavi, destek ve bakım hizmetleri 

sağlamaktadır. 

https://www.healthcareers.nhs.uk/explore-roles/paediatrics/paediatric-cardiology
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Portage çalışanları – Portage; ilave destek ihtiyaçları bulunan okul öncesi çocuklar ve aileleri 

için sunulan ev ziyaretli eğitim hizmetidir. Portage modelinin üç önemli unsuru şunlardır: Aile 

Odağı, Yapılandırılmış Öğretim ve Çocuk Yönlendirmeli Oyun. 

Hayır Kurumu Çalışanları (örneğin Barnardo, NSPCC, Homestart, Okul Öncesi Eğitim Birliği) – 

Ailelere evde pratik destek, profesyonel ekipman satın alımı için finansal destek yada ailelere 

arkadaşlık ve avukatlık hizmetleri gibi hizmetler sunabilirler. 

Portekiz 

Erken müdahale sisteminde çalışan profesyoneller farklı alanlara yönlendirilmiş geçmiş deneyimlere 

sahiptir ve SNIPI’den sorumlu olan üç Bakanlığın (Sağlık, Eğitim ve Bilim, Dayanışma, İstihdam ve Sosyal 

Güvenlik) himayesinde farklı oluşumlar öncesinde Yerel Müdahale Ekiplerine yerleştirilirler ve bu 

şekilde çocuk gelişimi ile ilgili profesyonellerden yani doktorlar, hemşireler, terapistler 

(fizyoterapistler, konuşma terapisti ve iş ve uğraş terapisti), psikologlar, çocukluk eğitmenleri, 

öğretmenler ve sosyal hizmetler çalışanlarından oluşan disiplinler ötesi bir ekip oluşturulur. Ekipler 

içerisinde ayrıca yerel otoritelerden yada bu alanda deneyimi ve tecrübesi bulunan profesyonellere 

sahip olan diğer kuruluşlardan profesyoneller de bulunabilir. “ELI” Yerel Erken Müdahale Ekipleri 

anlamına geldiğinden dolayı, bu ekip disiplinler ötesi bir şekilde çalışmak üzere bir araya 

getirilmiş olan ve çok disiplinli geçmiş deneyimlere sahip profesyonellerden oluşan tek bir 

birimdir. Bu ekiplerin her birinin ekip toplantıları gerçekleştiği bir “genel merkezi”, bir 

bilgisayarı ve kağıt dosyaları depolamak adına bir yeri bulunmaktadır… Örnek olarak, ben bir 

Yerel Erken Müdahale Ekibinde iken, genel merkez ekipten diğer arkadaşlarla her hafta bir 

araya geldiğimiz Braga’da bulunan bir sağlık merkezinde küçük bir oda idi. Bu ofiste, kağıt 

işlerimizin büyük bir çoğunluğunu gerçekleştirebiliyorduk. Ailelerle olan çalışma doğal ve 

eğitim bağlamlarında idi. Bazen, özellikle de ilk temasta, bazı aileler bizimle ekibin genel 

merkezinde görüşmeyi tercih ederlerdi, çünkü kim olduğumuzu henüz bilmiyorlardı, bu 

nedenle bizimle bir kamu yerleşkesinde görüşmek kendileri için daha iyi oluyordu. 

Yerel Müdahale Ekiplerinde bulunan profesyonellerin ana görevleri şunlardır: 

• Portekiz Ulusal Erken Çocuklukta Müdahale Sistemi (SNIPI) tarafından desteklenmeye uygun 

olan çocukları ve aileleri tanımlamak; 

• Hali hazırda uygun olmasa bile, risk faktörleri ve süreç olasılığına bağlı olarak periyodik 

değerlendirmeye ihtiyacı bulunan çocukların ve ailelerin gözetim ve izlemesini sağlama; 

• Uygun olmayan ancak sosyal destek eksikliği bulunan çocukları ve aileleri yönlendirmek; 

• Duruma ilişkin tanı ve teşhise bağlı olarak Erken Müdahale Bireysel Planını (PIIP) hazırlamak 

ve uygulamak; 
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• Resmi ve gayrı resmi sosyal destek ağlarını uyarmak suretiyle müdahale alanlarındaki 

toplulukların ihtiyaçlarını ve kaynaklarını tanımlamak; 

• Uygun olduğunda, çocuk koruma hizmetleri, sağlık hizmetleri yada çocuk koruma alanındaki 

diğer işletmeler ile birlikte, çocuk koruma hizmetlerini açıklayıcı şekilde ifade etmek; 

• Her bir çocuğa ilişkin olarak diğer eğitim programlarına, hizmetlerine ve içeriklerine uygun 

geçiş süreçlerini sağlamak; 

• Çocukların entegre olmuş olduğu ana okullarının öğretmenleri ile koordine olmak. 

Erken Müdahalede Politika Hususları 

Erken Müdahale Ne Zaman ve Nasıl Başladı 

İngiltere’de erken müdahale Türkiye’den 30 yıl önce 1948 yılında, Portekiz’de ise 1990ların 

sonlarında başladı. Teknoloji Türkiye’de bir değişiklik getirdi, değişime ilişkin sosyal baskı 

İngiltere’de yeni inisiyatifleri getirdi ve hizmetlerin entegrasyonuna ilişkin plan ise Portekiz’de 

değişiklik getirmiştir. 

Türkiye 

Son 30 yıl içerisinde, modern teknoloji son derece hızlı şekilde gelişmiş ve neonatolojinin 

gelişmesi ile birlikte daha fazla bebeği hayatta tutmaya yardımcı olmuştur. Bu nedenle, başta 

prematüre doğum olmak üzere doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonrası döneme ilişkin 

gelişimsel risk faktörlerine sahip bebeklerin sayısı artmıştır. Bu gelişmeler bebeklerin ve 

ailelerinin erken müdahale ihtiyaçlarını ortaya çıkarmıştır. 

 

Erken Müdahale ve gelişim takip uygulamaları 2000’li yılların başlarında gelişmiştir. Erken 

müdahale sistemi ilk olarak 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Pediatrik Nöroloji Bölümünde başlatılmıştır. Bu modelde, Fizyoterapist, Çocuk 

Gelişim Uzmanı ve Nöroloji Uzmanı birlikte çalışmışlardır. Prematürite yada yeni doğan 

ünitesindeki diğer risklerden dolayı hastaneye kaldırılan bebekler yeni doğan polikliniğinde ve 

ardından da pediatrik nöroloji kliniğinde rutin olarak muayene edildikten sonra ilk olarak 

fizyoterapi ve rehabilitasyon merkezine yönlendirilmekteydiler. Fizyoterapi merkezinde, 

bebekler iki yaşlarına gelene kadar merkezi ayda bir ziyaret etmekteydiler. Ayda yaklaşık 

olarak 50 hasta takip edilmiştir. Bebeklerden gelişimsel riskleri bulunanlar çocuk gelişim ve 

eğitim uzmanına yönlendirilmiştir ve aileler de ihtiyaçları doğrultusunda psikolojik 

danışmanlığa yönlendirilmiştir. Gerekli olduğunda, bunlar genetik / metabolik ünitelere 

yönlendirilmiştir. Bu hastanedeki erken müdahale çalışmaları 2011 Temmuz ayına kadar 
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sürmüştür. O zamanlarda ülkemiz için kullanışlı olduğu düşünülen bu model yalnızca tek bir 

merkezde uygulanabilmekteydi. 

Son yıllarda, ülkemizde erken müdahale alanındaki farkındalık giderek artmaktadır. Bazı 

üniversite ve devlet hastaneleri, özel merkezler ve bir sivil toplum kuruluşunda (TSÇV) erken 

müdahale birimleri bulunmaktadır. Ancak bu merkezler metropol şehirlerde bulunmaktadır. 

Ankara’da Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi, İstanbul’da Marmara Üniversitesi, 

Zeynep Kamil Hastanesi ve TSÇV ve İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesinde Erken Müdahale 

ünitesi bulunmaktadır. Bazı özel merkezlerde de erken müdahale ekipleri bulunmaktadır. 

Çocukların anayasadaki hakları aşağıdaki şekildedir:  

Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre, çocuklar ve engelli kişiler için alınan tedbirler eşitlik 

ilkesine aykırı olamaz. 

Türkiye Cumhuriyeti adına 30 Mart 2007 tarihinde imzalanan “Engelli Kişilerin Hakları 

Sözleşmesi”nin onaylanması uygun görülmüştür. 

Serebral palsili çocuklara sunulan sosyal hizmetler mevzuatı (günlük bakım merkezleri ve 

serebral palsili çocuklara ilişkin hizmetler vb.) 

Engelliler Hakkında Kanunun 6. Maddesine göre; 

Engellilerin öncelikle bulundukları ortamda bağımsız yaşayabilmeleri için durumlarına uygun 

olarak gerekli psikososyal destek ve bakım hizmetleri sunulur. Destek ve bakım hizmetlerinin 

sunumunda kişinin biyolojik, fiziksel, psikolojik, sosyal, kültürel ve manevi ihtiyaçları ailesi de 

gözetilerek dikkate alınır. Destek ve bakım hizmetlerinin standardizasyonu, geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması için gerekli olan çalışmalar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülür.  

- Tıbbi bakım, hizmetler, rehabilitasyon ve devam eden tedavilere erişimi düzenleyen mevzuat   
 
Engelliler Hakkında Kanunun 10-11. Maddesine göre; 
 
Habilitasyon and Rehabilitasyon, 
 
Madde 10 
 
Toplumsal hayata katılım ve eşitlik temelinde engellilere habilitasyon ve rehabilitasyon 
hizmetleri verilir. Habilitasyon ve rehabilitasyon kararının alınması, planlanması, yürütülmesi 
ve sonlandırılması dâhil her aşamasında engelli ve ailesinin aktif ve etkin katılımı sağlanır. 
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Habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetlerinin mümkün olan en erken evrede başlaması ve 

engellinin yerleşim yerine en yakın yerde verilmesi esastır. Habilitasyon ve rehabilitasyon 

hizmetlerinde ihtiyaç duyulan personelin yetiştirilmesine yönelik eğitim programları 

geliştirilir. Habilitasyon ve rehabilitasyonda kullanılan yardımcı araç gereçlere, destek 

teknolojilerine ve bunlara ilişkin bilgiye erişilebilirliğin sağlanması için gerekli tedbirler alınır. 

Engelliler Hakkında Kanuna göre: 

Erken Tanı ve Koruyucu Hizmetler 

Madde 11- Yeni doğan, erken çocukluk ve çocukluğun her dönemi fiziksel, işitsel, duyusal, 

sosyal, ruhsal ve zihinsel gelişimlerinin izlenmesi, genetik geçişli ve engelliliğe neden 

olabilecek hastalıkların erken teşhis edilmesinin sağlanması, engelliliğin önlenmesi, var olan 

engelliliğin şiddetinin olabilecek en düşük seviyeye çekilmesi ve ilerlemesinin durdurulmasına 

ilişkin çalışmalar Sağlık Bakanlığınca planlanır ve yürütülür. 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu: Engelli çocukların doğumunu engellemek adına hamilelik 

öncesinde ve esnasında tıbbi ve eğitimsel çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Metabolik 

hastalıklar için zorunlu olan testler yoluyla yeni doğan bebeklerin risk taşıyıcı yapısını 

belirlemek adına tedbirler alınmaktadır. 

Kalıtsal hastalıklarla mücadele kanunu: Devlet; önleyici sağlık hizmetleri bağlamında talasemi 

ve orak hücre anemisi dahil olmak üzere kalıtımsal kan hastalıkları ile ve tüm kalıtımsal kan 

hastalıklar ve engelliliğe yol açan diğer kalıtsal hastalıklarla mücadele etmektedir. Buna ilişkin 

ödenek Sağlık Bakanlığı yıllık bütçesinde ayrılmıştır. 

Ebeveynlere yasal destek ve finansal destek: 

Tüm yasal (erken emeklilik, ücretsiz izin vb.) ve finansal desteklerden istifade etmek adına 

bebeğin tanısına ilişkin olarak Sağlık Bakanlığından alınmış bir raporunun bulunması 

gerekmektedir. 

Engelli çocukları bulunan annelerin, doğumdan itibaren 12 ay geçmemesi koşuluyla, 12 aylık 

yarı zamanlı çalışma hakkı bulunmaktadır. Bu yarı zamanlı çalışma tam ücrete tabidir. Engelli 

çocuğu bulunan tüm anneler, çocuğun durumunun ciddiyetine yada ailenin gelir oranına 

bakılmaksızın bu kanundan istifade edebilirler. Ayrıca, yarı zamanlı çalışma (maaş ve özlük 

haklarının yarısı karşılığında) çocuğun ilkokul çağına kadar talep edilebilir. 

Engelli çocuğu bulunan ve kamu kurumlarında çalışan ebeveynler vergilerden ve fazla 

mesaiden muaftır. 

Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve mavi kart sahipleri ilk doğan çocuk için 300 TL, ikinci 

doğan çocuk için 400 TL ve üçüncü ve müteakip çocuk için ise 600 TL doğum yardımı alırlar. 
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Özel koşullara ilişkin olarak Down Sendromu Derneği, Spinal Müsküler Atropi Derneği gibi sivil 

toplum kuruluşları ve premetüre bebeklere ilişkin farklı dernekler bulunmaktadır. Bu sivil 

toplum kuruluşları genellikle hastalıklara ilişkin farkındalığı artırmak ve ihtiyaç sahibi bebekler 

yada çocuklara finansal destek bulmak üzere çalışmaktadırlar. 

İngiltere 

Birleşik Krallık için, toplumsal olarak yapılandırılmış ve ulus çapında mevcut bulunan bir erken 

müdahale konsepti 5 Temmuz 1948 tarihinde Ulusal Sağlık Hizmetinin kurulması ile 

başlamıştır. Bu zaman dilimi süresince, erken müdahale sağlık ve toplumsal refah üzerine 

odaklanmıştır. Okul öncesi ortamları ve çocuk yuvaları hizmetleri eğitim profesyonellerinden 

ziyade Sosyal Hizmet Çalışanları tarafından sunulmaktaydı. Eğitim açısından, bazı eğitim 

kanunları (1921, 1944) farklı engellilik türleri tanımlamıştır ve “eğitilemez” olanlar haricindeki 

tüm çocukların okula devam etmesi gerekliliğini şart koşmuştur ve normalin altında olanlarla 

ilgili olarak da Sağlık Otoritesi sorumlu bulunmaktaydı. 1921 ila 1944 yılları arasında 5 iken 11 

adet handikap/özür kategorisi tanımlanmıştır. “Normalin ciddi derecede altında” olanlardan 

Sağlık Otoritesi sorumlu bulunmaktaydı. 1970 yılında, Eğitim (Özürlü Çocuklar) Yasası ve 

Kronik Hasta ve Engelli Kişiler Yasası ile tüm çocuklar için Yerel Eğitim Müdürlüğüne kayıt 

olmaları zorunluluğu ve Yerel Eğitim Müdürlüğü için ise engelli kişilerin kaydını tutma ve 

bunlara hizmet sunma zorunluluğu getirmiştir. 

1978 yılında Mary Warnock tarafından hazırlanan dönüm noktası niteliğindeki bir rapor 

İngiltere’deki erken müdahaleyi tümüyle değiştirdi. Özel Eğitim İhtiyaçları (SEN) kavramından 

ilk kez bahsedildi. Hükümetin 11 “handikap/özür” kategorisini değiştirmesi tavsiyesinde 

bulundu. Teşhis ve değerlendirme için beş aşamalı bir yaklaşım tesis edildi ve Özel Eğitim 

İhtiyaçlarının örgün eğitim veren okullara entegrasyonu değerlendirildi.  

1989 yılında, yeni Çocuk Yasasının kabul edilmesiyle birlikte çocuk hakları yaklaşımı “ihtiyaç 

sahibi çocukların” kayıt altına alınmasını getirdi. Bunu Özel Eğitim İhtiyaçları bulunan 

çocukların örgün eğitim veren okullarda eğitim görmesini destekleyen ve Özel Eğitim 

İhtiyaçları/Engellilik Haline ilişkin sorumluluğu eğitime yükleyen 1993 yılındaki yeni Eğitim 

Yasası takip etti. 1994 yılına gelindiğinde, UNESCO Salamanca beyanının ardından okulların 

Özel Eğitim İhtiyaçları bulunan çocukları desteklemek adına bir Özel Eğitim İhtiyaçları 

Koordinatörü belirlemeleri gerekmekteydi. Bunu okullar ve okul öncesi ortamlara ilişkin 

olarak yasal çerçeve sunmak üzere tasarlanmış olan 2001 yılındaki Özel Eğitim İhtiyaçları 

Uygulama Esasları takip etti. 2001 yılındaki Özel Eğitim İhtiyaçları ve Engellilik Yasası 

ebeveynlerin ve çocukların örgün eğitime ilişkin haklarını güçlendirmiştir. 

Okul öncesi (erken yıllar) ve erken müdahale ile ilgili olduğu kadarıyla, yoksulluk içerisinde 

yaşayan çocukların sayısını, Özel Eğitim İhtiyacı ve Engellilik Durumu bulunan çocukların 
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sayısını ve zayıf dil ve kavrama sonuçları bulunan çocukların sayısını azaltmak adına 1997 ve 

sonrasında Yeni İşçi Parti tarafından bütünleşik erken çocukluk hizmetleri başlatılmıştır. Risk 

altındaki ailelere ilişkin diğer bir dizi kontrol ve destek tedbirleri ile birlikte Çocuk Merkezleri 

başlatıldı ve yaygınlaştırıldı. Çocuk Merkezleri erken bakım ve eğitime ilişkin olarak çoklu 

disiplinli yaklaşım izlediler ve ailelere istihdam ve finansal tavsiye, erken müdahale hizmetleri 

ve anne hizmetleri açısından destek sunulmasını içerdiler.   

Bunun da ötesinde, “Başlangıçtan Beri Birlikte” (Together from the Start) ve Erken Destek 

Programı Çocuk Merkezleri aracılığıyla üç yaş altındaki çocuklar ve aileleri için koordine 

edilmiş hizmetlere odaklanmıştır. Hedef:  

• Çok küçük yaştaki engelli çocuklar ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına etkin erken 

müdahale hizmetlerini desteklemek; 

• Hali hazırda mevcut olan iyi etkin ortaklık çalışma örneklerini tanıtmak ve desteklemek ve 

• Bu popülasyona ilişkin hizmetlerin stratejik gelişimini desteklemek olmuştur.  

Çocuk istismarı ve çocuğun korunmasına yönelik Laming Raporu neticesinde ortaya çıkan 

2004 yılındaki Her Çocuk Önemlidir (Every Child Matters [ECM]) ve 2004 yılındaki Çocuk Yasası 

çocuklar ve aileler için önemli politika geliştirme programları olmuşlardır. Her Çocuk 

Önemlidir politikasının belirtilen hedeflerini gerçekleştirmek adına önemli yatırımlar 

yapılmıştır. Bunların hepsi tüm çocukların:  

• Sağlıklı olması;  

• Güvende kalması;  

• Keyfini yaşaması ve başarması;  

• Toplum ve cemiyete olumlu katkılar yapması ve anti-sosyal davranışlarda bulunmaması;  

• Ekonomik refahı kazanması ve gerçek hayattaki potansiyeline erişmesi konusunda 

ekonomik dezavantajlar nedeniyle engellenmemesi içindi.  

Çocuk bakımına ilişkin finansman, anne istihdamını kolaylaştırmak ve çocuğun dil ve kavrama 

becerilerini geliştirmek adına, üç ve dört yaşındaki tüm çocuklara ve haftalık on beş saate 

kadar sağlanmıştır. Erken çocukluk tedbirleri/sunumu giderek artan şekilde düzenlenmiştir ve 

erken çocukluk bakım ve eğitiminde çalışan profesyonellerin eğitimi Yerel Otoriteler ve erken 

yaşlar (okul öncesi) ortaklıklar yoluyla geliştirilmiştir ve finanse/sübvanse edilmiştir. Yüksek 

kalitede erken çocukluk tedbirlerinin sunulması kilit hükümet ve Yerel Otorite hedefi olmuştur 
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ve böylece ebeveynler ve ailelerin tedbir seçeneği olmuştur ve tüm çocukların ihtiyaçlarını 

karşılamak adına yeterli tedbir mevcut olmuştur.  

Şu anda, gelişim geriliği ve engellilik durumu bulunan küçük çocukların (doğumdan beş yaşına 

kadar olan) hakları Özel Eğitim İhtiyaçları ve Engellilik Uygulama İlkeleri ile şekillendirilmiştir: 

0 ila 25 Yaş (2014) (Uygulama İlkeleri) ve 2014 yılından yayımlanan Çocuk ve Aile Yasasının 3. 

Maddesi Özel Eğitim İhtiyaçları ve Engellilik Durumu bulunan çocuklara ilişkin tedbirlerle 

ilgilidir.  

Erken çocukluk sağlayıcılarının revize edilmiş olan Uygulama İlkelerini dikkate almaları ve 

aşağıdakilerde bulunan bağlantılı görevlerine uygun davrandıklarını da güvenceye 

almalıdırlar:  

• Eşiklik Kanunu (GB 2010)  

• Okul Öncesi Eğitim Programı (DfE 2014)  

• Çocukları Korumak İçin Birlikte Çalışma (DfE, 2015).  

Küçük çocuklarla birlikte çalışan erken çocukluk uygulayıcılarının mesleki sorumluluğu Erken 

Müdahale, diğer profesyonellerle birlikte bütünleşik çalışma ve ebeveyn katılımına 

odaklanmaktır. Uygulayıcıların aynı zamanda, Sağlık Ziyaretçileri ile birlikte ortaklaşa şekilde 

Sağlık Ziyaretçileri tarafından yürütülen Sağlıklı Çocuk Programı (DCSF/DH, 2008) kapsamında 

ebeveynlere sunulan sürecin bir özeti ile birlikte, iki yaşındakilerin öğrenme ve gelişimine 

ilişkin değerlendirme yapması zorunludur. Bill ve Uygulama İlkeleri son zamanlardaki Özel 

Eğitim İhtiyaçları ve Engellilik Durumu reformlarının köşe taşlarıdır ve amacı çocukların, 

küçüklerin ve bunların ailelerinin yerel hizmetlere ilişkin alınan kararlara eşit oranda katılımı 

ve çocuklar ve küçüklere ilişkin eğitim ve sonuçları/çıktıları geliştirmek idi. Kanunda (Madde 

5.1.) şu şekilde belirtilmektedir:  

…tüm çocukların kendilerinin olası en iyi eğitim ve diğer sonuçları elde 

etmesine olanak sağlayan bir eğitim almaya hakkı vardır.  

Yerel Otoritelerin ayrıca okul öncesi (erken yıllar) eğitimine ve erken çocukluk bakımının ve 

eğitim sağlayıcılarının Özel Eğitim İhtiyacı ve Engellilik Hali bulunan çocuklara ve ailelerine 

neleri sunmalarının beklendiğine dair fonlama düzenlemeleri belirleme görev sorumluluğu 

bulunmaktadır. Buna ilave olarak, misyonu çocukların ve gençlerin sosyal ve duygusal 

gelişimini iyileştirmek adına Erken Müdahale üzerine gösterilen odak ile birlikte erken 

yetişkinlik anlayışı ile çocukların sosyal problemlerinin temel nedenleri ile mücadele etmek 

üzere Erken Müdahalenin etkin kullanımını savunmak ve desteklemek olan Erken Müdahale 

Vakfı (http://www.eif.org.uk/) bulunmaktadır. Bunların erken çocukluk çalışmaları evdeki 

http://www.eif.org.uk/
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ebeveyn-çocuk ilişkileri üzerine odaklanmaktadır. Çocuk merkezlerinin çoğunluğu tasarruf 

tedbirleri nedeniyle son beş yıl içerisinde kapatılmıştır. Bazı yerel otoritelerde hali hazırda hiç 

bir çocuk merkezi bulunmamaktadır.  

Portekiz 

Ruivo & Almeida (2002) göre, Portekiz’de Erken Müdahaleye ilişkin ilk özel yasal mevzuat 19 Ekim 

tarihli 891/99 Numaralı Ortak Yürütme Düzenlemesi aracılığıyla 1999 yılında ortaya çıkmıştır. O 

zamana kadar, Portekiz’de Erken Müdahaleyi düzenleyen mevzuat özel eğitim ve okul öncesi eğitime 

atıfta bulunan diplomalarda dağıtılmış idi. 1990ların sonlarına kadar süren bu kısıtlamalara rağmen, 

1980’li yıllar Portekiz’de Erken Müdahalenin ortaya çıktığı 10 yıllık süre olmuştur. İlk programlardan 

biri Lizbon’daki Sosyal Güvenlik kapsamında Psikolojik Oryantasyon ve Müdahale Hizmetleri Birimi 

tarafından ebeveynlere yönelik olarak Portage Modelinin uygulanmasıyla birlikte 1980’lerin 

ortalarında ortaya çıkmıştır. Bu program ve çocuk merkezli anlayışla yapılandırılmış olan diğerleri 

örgütsel olarak izole edilmişti ve bireysel yönde işlev görmekteydi. Sosyal hizmetler, sağlık hizmetleri, 

eğitim hizmetleri ve adalet gibi aynı şekilde çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarına hizmet eden diğer 

hizmetlerle olan ifade/bitiştirme eksikliği parçalı hizmet sunumuna neden olmuştur. 

Akabinde, 1989 yılında Coimbra Bölgesinin Erken Müdahale sistemi ile ilgili olarak ortaya çıkan ve 

müdahale planı 0 ila 3 yaş aralığındaki çocuklarla sınırlı olan Bütünleşik Müdahale Projesi, destekleyici 

ev ziyaretleri aracılığıyla ve çocukların günlük olarak bulundukları eğitim ortamlarında sunulmuştur. 

Coimbra Bölgesi Bütünleşik Müdahale Projesi (PIIP of Coimbra); kaliteli Erken Müdahale uygulamaları 

altında yatan tüm teorik ilkeleri uygulama ile entegre etmeyi amaçlamıştır ve sonralarda ülkede öncü 

konumunu kazanmıştır. Projenin Portekiz’deki Erken Müdahale sistemine sağlamış olduğu bilgiler 

projenin ülkedeki ilk Erken Müdahale mevzuatı olarak işlev görmesine olanak sağlamıştır ve aynı 

zamanda ülkedeki örnek Erken Müdahale uygulamalarının gelişimini desteklemek adına Ulusal Erken 

Müdahale Birliğinin (ANIP) oluşumunun kaynağı da olmuştur (Pereira & Serrano, 2014). 

891/99 Numaralı Ortak Yürütme Düzenlemesinin 6 numaralı maddesinde hizmetler tarafından 

geliştirilecek olan 3 Erken Müdahale ekseni tanımlanmıştır; yani aile merkezli uygulamalar, ekip 

çalışması ve bireysel müdahale planı. Ekip çalışmasının merkezinde, hizmetlerin ailelerin ve özel 

ihtiyacı bulunan çocukların ihtiyaçlarını karşılamak, karar verme süreçlerindeki katılımını, 

bağımsızlığını ve güçlendirilmesini artırmak üzere ayarlanmasının gerekliliği vurgulanmalıdır. Sonuç 

olarak, 0 ila 6 yaş arası gelişimsel sorunları bulunan çocuklara ilişkin özel destek programlarındaki 

büyük artış 1995 yılındaki “Çocuk Olmak” (Being a Child) programını ortaya çıkardı. 19 Ekim tarihli 

891/99 Numaralı Ortak Yürütme Düzenlemesinin (JER) hazırlanmasına yol açan etkiler alandaki Birleşik 

Devletler yasasına, yani 1975 tarihli 94-142 sayılı Kamu Hukuku, 1986 tarihli 99-457 sayılı Kamu 

Hukuku ve 1990 tarihli 101-476 sayılı Engelli Bireylerin Eğitimi Yasasına dayanmaktaydı ve Erken 

Müdahale desteğine ilişkin olarak sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik sektörlerinin sorumluluğunun 

entegrasyonunu sağlamaktaydı (Ruivo & Almeida, 2002). Bu gerçekte bir politika belgesidir. Bu 

belgeyi düzenleyen bakanlar Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Dayanışma 
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Bakanlığıdır. 10 yıl sonra kurulmuş olan SNIPI’nin ilk “versiyonu” olmasından dolayı bu belge 

son derece önemlidir. 

Erken müdahaledeki yapılandırılmış programlar 

Türkiye’de Portage hizmetleri ve bir kaç özel terapi programları haricinde erken müdahaleye 

ilişkin yapılandırılmış yada yaygın bir model bulunmamakta iken, İngiltere ve Portekiz’de 

yapılandırılmış programlar bulunmaktadır ancak aşağıda belirtildiği üzere değişiklik 

göstermektedir. 

Türkiye 

Türkiye için, ülkemizde erken müdahaleye ilişkin ortak bir model bulunmamaktadır. Portage 

Erken Eğitim Programı, Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı, Etkileşim Temelli Erken 

Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM) ve Nörogelişimsel terapi (Bobath) yöntemleri farklı 

merkezlerde uygulanmaktadır.  

İngiltere 

İngiltere’de, Farklı Yerel Otoritelerde bir dizi farklı yapılandırılmış programlar bulunmaktadır. 

Örneğin;  

• Ebeveynlik becerileri ile birlikte ebeveynlere yardımcı olmak üzere Ebeveynlik Erken 

Müdahale Programı (PEIP) 

• PEEP Peeple Birlikte Öğrenme Programı doğumdan beş yaşına kadar çocukları olan 

ebeveynler içindir.  

• İnanılmaz Yıllar (Incredible Years) ebeveynlerin çocuklarının sosyal-duygusal-

davranışsal gelişimini desteklemesine yardımcı olur 

• Tatlı Çocuklar (Mellow Toddlers) tanımlanmış ebeveynlik güçlükleri bulunan ve bir ila 

üç yaş arasında çocukları bulunan annelere yada babalara (her biri için ayrı gruplar) 

sunulan grup bazlı bir programdır. 

• Nobody Slips Through the Net (yada Keiner Fällt Durchs Netz, KfdN) eğitimli aile 

ebeleri tarafından çoklu risklere sahip olarak tanımlanmış olan ebeveynlere sunulan 

bir Alman ev-ziyareti programıdır 

• Önce Çocuk (Child First) duygusal problemler, gelişim geriliği ve suistimal ve ihmal riski 

altında bulunan çocukları hedefleyen ev tabanlı iyileştirici bir müdahaledir. 
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• Haydi Birlikte Oynayalım (Let’s Play in Tandem) sosyal bakımdan dezavantajlı 

topluluklarda yaşayan üç yaşındaki çocuklara yönelik bir okula hazırlık programıdır. 

Çocukların bilişsel gelişimi ve öz düzenlemesini geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

• Güvenlik Çemberi (Circle of Security (COS)) bir ila beş yaş arasındaki sosyal açıdan 

dezavantajlı çocuklar arasındaki bağlılık ve güvenliği artırmak üzere geliştirilmiştir. 

• Beslenme Grupları (Nurture Groups) – Klasik Boxall Modeli Bowlby’in bağlanma 

teorisine dayanan ve karşılanmayan bağlanma ihtiyaçlarından kaynaklanan 

öğrenmeye yönelik engelleri tanımlamayı amaçlayan kısa süreli bir müdahaledir. 

• The PATHS® Okul Öncesi/Anaokulu müfredatı; okul öncesi/anaokulu çağındaki 

çocuklarda duygusal ve sosyal yeterlilikleri geliştirir/destekler ve saldırganlık ve 

davranış sorunlarını da azaltır ve eşzamanlı olarak da sınıftaki eğitim sürecini iyileştirir. 

• Aile-Hemşire Ortaklık Programı (Family Nurse Partnership) özel eğitimli hemşireler 

tarafından sunulan, bağlılık, ilişkiler ve daha sağlıklı yaşam tarzlarına odaklanan yoğun 

ve yapılandırılmış ev ziyareti sunmaktadır. 

• Ebeveynleri Güçlendirmek, Toplulukları Güçlendirmek (Empowering Parents, 

Empowering Communities (EPEC)) iki ila 11 yaş aralığındaki çocuğu bulunan ve 

davranışsal zorluklar yaşayan dezavantajlı aileler içindir.  

• Ebeveynliğin 5 Şartı (5 Pillars of Parenting) (4–11 Yaş) 4 ila 11 yaş arasında bir çocuğu 

bulunan Müslüman ebeveynlere yönelik hedeflenmiş-seçilmiş bir programdır.  

• Hitkashrut tanımlanmış davranış zorlukları bulunan üç ila beş yaş arasındaki çocukları 

hedefleyen bir İsrail programıdır. 

• Çocuklar İçin Aile Check-Up’ı; çocuğun yeterliliğini, zihinsel sağlığını ve risk azaltımını 

desteklemek adına ebeveynleri ebeveynlik uygulamalarını kullanma konusunda 

motive eden güçlü yönler temelli ve aile merkezli bir müdahaledir. 

• Konuşma Zamanı (Time to Talk) çocuklara konuşma, dil ve iletişim becerileri 

konusunda yardımcı olmaktadır (öğretmenler/terapistler tarafından 

sunulabilmektedir) 

• Erken Kuş (Early Bird) otizm tanısı konulmuş olan çocukların ebeveynlerine yardımcı 

olmaktadır. 



 

 28 

 
 

 

 

• Kendin Olmaya Cesaret Et (Dare to be You (DTBY)) iki ila beş yaş arasında bir çocuğu 

bulunan risk altındaki ailelerde aile esnekliğini desteklemek suretiyle yetişkin madde 

hatalı kullanımı olasılığını azaltmayı amaçlamaktadır. 

• Lidcombe Programı kekeleme sorunu teşhisi konulmuş olan bir çocuğa (üç ila altı yaş 

arası) sahip olan ebeveynlere yöneliktir. 

• New Forest Ebeveynlik Programı (NFPP) orta derece ila ileri derece dikkat eksikliği 

hiperaktivite bozukluğu (ADHD) semptomları bulunan üç ila 11 yaş aralığında bir 

çocuğa sahip olan ebeveynlere yöneliktir. 

• Solihull Yaklaşımı Ebeveynlik Grubu (aynı zamanda Çocuğunuzun Davranışını Anlama 

olarak da bilinir) 0 ila 18 yaş arası bir çocuğa sahip olan her ebeveyne yönelik evrensel 

bir ebeveynlik müdahalesidir. 

• Aileler ve Okullar Birlikte (Families and Schools Together (FAST)) Okul öncesi; 

çocuklarını desteklemek ve çocukların toplulukları ile daha fazla iştigal etmek isteyen 

ve bir okul öncesi çağındaki çocuğun ebeveynine yönelik grup temelli müdahaledir. 

Umumi düzeyde işleyebilir ancak sıklıkla artan çocuk davranış problemleri riski 

bulunan ailelerde hedefli olarak sunulur. 

• Zippy’nin Dostları (Zippy’s Friends) beş ila yedi yaş arasındaki çocuklara yönelik umumi 

bir okul tabanlı programdır. 

• Atlama Taşları Üçlü P (Stepping Stones Triple P); Down Sendromu yada Otistik 

Spektrum Bozukluğu gibi gelişimsel engellilik hali bulunan 0 ila 12 yaş arasındaki 

çocuğu bulunan ebeveynler yada bakıcılar için geliştirilmiştir. Grup Atlama Taşları Üçlü 

P ise Stepping Stones programlarının bir uygulama biçimidir. 

Ancak, çocuklarda tanımlanmış risk faktörleri yada teşhisi konulmuş bir engellilik durumu 

bulunması durumunda, çocukların yapılandırılmış bir erken müdahale programına 

katılımından ziyade değerlendirme ve çoklu disiplinli destek amacıyla bir çocuk gelişim 

merkezine sevk edilmesi muhtemeldir. 

Portekiz 

Portekiz’de Erken Müdahale üzerine ilk mevzuatın yayınlanmasından on yıl sonra, 6 Ekim tarihli 

281/2009 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile Ulusal Erken Çocuklukta Müdahale Sistemi (SNIPI) 

oluşturuldu. Bu sistem 0 ila 6 yaş aralığında olan ve vücut fonksiyonları yada yapılarında değişiklik olan 

yada değişiklik riski bulunan yada ciddi gelişme geriliği riski bulunan çocuklara müdahale etmeyi 

amaçlamaktadır (Alves, 2009). 
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2013 yılında, Ulusal Erken Çocuklukta Müdahale Sisteminin Destek ve Kalifikasyon Programını 

(PAQSNIPI) genişletmeyi amaçlayan 26 Eylül tarihli ve 293/2013 sayılı Yönetmelik oluşturulmuştur. Bu 

genişletme; SNIPI’yı teşkil eden 6 Ekim tarihli ve 281/2009 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tesis 

edilen Yerel Müdahale Ekiplerinin (ELI) mevcut ağını çok sektörlü ve bütünleşik bir şekilde 

güçlendirmeyi ve hükümetin Yerel Müdahale Ekiplerinde tanımlamış olduğu ihtiyaçlara bağlı olarak 

sistem tarafından geliştirilen müdahaleyi yeterli hale getirmeyi amaçlayan Erken Müdahale Yeterlilik 

Projelerinin (PQIP) oluşturulmasından ibarettir. 

Son olarak 2017 yılında, 75/2017 sayılı Cumhuriyet Meclisi Kararı ile Hükümetin gerekli tedbirleri 

alması özellikle de Yerel Müdahale Ekiplerinde tanımlanan ihtiyaçları karşılamak adına profesyoneller 

istihdam etmesi ve katılım sağlayan oluşumlara yeterli artikülasyonun sağlamasını tavsiye 

edilmektedir. Yerel Müdahale Ekiplerinin görevlerini yerine getirmesini sağlayacak teknik ve maddi 

kaynakların sağlanmasını hedeflemektedir. 

Erken müdahale uygulayıcılarının yöntemsel sorumlulukları 

Aşağıda belirtildiği üzere, erken müdahale uygulayıcılarının yöntemsel sorumlulukları tüm bu 

üç ülkede değişiklik göstermektedir. 

Türkiye 

Türkiye için, Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde terapiye ilk başladıklarında, tanı 

koyulmuş çocuklar değerlendirmesi motor, sosyal, bilişsel değerlendirme ve bireysel eğitim 

planı hazırlanır. Bebeğin aylık gelişim süreci müdahale süresince kaydedilir. Rapor 

yenilendiğinde, tüm belgeler ilgili rehberlik araştırma merkezine gönderilir. Bu belgeler yeni 

eğitim modüllerinin hazırlanması amacıyla rehberlik araştırma merkezinde değerlendirilir. 

Özel merkezlerde, değerlendirme ve terapi uygulaması ilgili uzmanın takdirine bağlıdır. 

İngiltere 

İngiltere’de, Bu durum uygulayıcıların işlerinin kavramsallaştırıldığı disipline bağlıdır. Çoğu 

profesyoneller için, profesyonellerin yıllık olarak kayıt olmaları gerekli olan bir organizasyon 

kurumu bulunmaktadır (örneğin Dil ve Konuşma Terapistleri Kraliyet Akademisi, Öğretim 

Okulu (the College of Teaching). Profesyoneller bölüm müdürleri tarafından denetlenir ve 

çocuklar ve ailelerle birlikte olan işlerini yönlendiren davranış kuralları mevcuttur (örneğin 

Öğretim Standartları). 

Portekiz 

Portekiz’de, Ulusal Erken Çocuklukta Müdahale Sisteminin (SNIPI) desteği Hastaneler, Sağlık 

Merkezleri, Sosyal Güvenlik Hizmetleri, Okullar ve Belediye gibi farklı toplum hizmetleri 
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tarafından ve diğer bireyler ve aileler tarafından SNIPI Başvuru Formunu doldurmak yada 

doğrudan Yerel Müdahale Ekibine başvurmak suretiyle talep edilebilir. 

Uygunluk kriteri aile tarafından sunulacak olan tercihen tıbbi değerlendirme yada uzman 

doktor raporu ile yerine getirilmelidir. Vücudunun yapısal fonksiyonlarında değişiklik olan 

yada ciddi değişiklik riski bulunan ve ciddi gelişim geriliği riski bulunan ve 4 yada daha fazla 

biyolojik ve/veya çevresel risk faktörüne sahip olan çocuklar bu hizmet için uygundur. 

Raporlanan durumun SNIPI için uygun olmaması durumunda, Yerel Müdahale Ekibi (ELI) aileyi 

ve yönlendirme kuruluşunu bizzat bilgilendirmelidir. Yeterli olması durumunda, ELI çocuğu 

uygun bir hizmete sevk etmelidir. Sistem ayrıca hizmet için uygun olmayan ama şüpheli 

gelişim riski işaretleri sergileyen çocuklar için izleme sürecine sahiptir, ve eğer öyleyse, bu 

çocuklar takip amaçlı olarak belirli periyotlarla (her 3 ila 6 aylık periyotlarla) takip edilmelidir 

ve çocuğun gelişim yönünden geri kalmadığından emin olunmalıdır. 

Yerel Müdahale Ekibinin müdahalesine ilişkin uygunluk kriterlerini karşılayan çocuklar Giriş 

Ekibine (Intake Team) iletilirler. Giriş Ekibi; sisteme girişi ile birlikte uygun olan her bir çocuğun 

sergilediği özelliklere bağlı olarak ekip tarafından tanımlanan bir yada daha fazla ELI üyesinden 

oluşur. Çocuğun yaşadığı farklı ortamlara ilişkin değerlendirme ve gözlemlerle alakalı ve 

çocuğun ailesi yada bakıcıları ile doğrudan temasa geçmek suretiyle bilgi toplama konusu Giriş 

Ekibinin takdirine bağlıdır. Bu maksatla, Giriş Ekibi çocuğun bulunduğu ortama bizzat 

gitmelidir. Genel olarak, Giriş Ekibi aşağıdaki bilgilerin hazırlanmasından sorumludur:  

• Çocuğun/Ailenin karakterizasyonu; 

• Rutin Temelli Görüşme (RBI); 

• Rutinler ve Sorumluluklara İlişkin İzlenimleri Değerlendirme Ölçeği (SATIRE); 

• Ecomap; 

• Çocuğun ailesi/bakıcısı tarafından imzalanan hizmetlere ilişkin Kabul Beyanı; 

• Sevk kuruluşuna/bireyine bilgi geri bildirimi. 

Giriş Ekibi tarafından toplanan tüm bilgiler müdahale sisteminin hazırlanması sürecinde diğer 

ELI üyeleri ile paylaşılacaktır. 

Uygulamada yaşanan sorunlar 

Pratikte uygulanması yada erken müdahaleye ilişkin pek çok sorun bulunmaktadır ve bunlar 

ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Türkiye’de engellilik durumuna ilişkin olarak yapısal 

ve finansal mahiyette ve aynı zamanda ideolojilerle ilgili sorunlar bulunurken, İngiltere ve 
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Portekiz’de eğitim, kaynak eksikliği ve fiziksel süreçler aşağıda belirtildiği üzere sorunlara yol 

açmaktadır: 

Türkiye 

• Türkiye’de risk altındaki bebekler rutin olarak erken müdahale hizmetine 

yönlendirilmemektedir. 

• Sağlık çalışanlarının erken müdahale farkındalığı oldukça düşüktür. Bu nedenle, belli 

bazı gelişim geriliği ortaya çıkana kadar bebekleri erken müdahale sürecine 

yönlendirmemektedirler. 

• Sağlık sistemi kesin tanı konulana kadar erken müdahaleyi desteklememektedir. 

• Toplumun erken müdahale farkındalığı oldukça düşüktür. Gelişim bozukluklarının 

taraması için rutin pediyatrist kontrolünün yeterli olduğunu düşünmekteler. 

• Ebeveynler mali ve ulaşım zorluklarından dolayı erken müdahale sürecini 

bırakmaktadırlar.  

• Erken müdahale ancak zorlu ve uzun bir tanı ve eğitim raporu sürecinin ardından 

ücretsizdir.  

• Ebeveynler sağlık raporunun çocuklarını yaftalayacağını düşünmektedirler. 

• Bebeklerin normal motor gelişimini yakalaması durumunda, ebeveynler erken 

müdahale sürecini bırakma eğilimi göstermektedirler. 

• Büyük anne ve babalar genellikle erken müdahale hizmetine katılmak istememektedirler. 

Bebeklerinin normal gelişimi okul çağında yakalayacağını düşünmektedirler 

  

İngiltere 

İngiltere’de uygulamada genellikle çocuklarla/ailelerle etkileşime ayrılan süreyi azaltan ve 

bazen de yaratıcılığın önünü tıkayan meşakkatli evrak işlerini işaret eden aşırı düzenleme ve 

aşırı titiz denetleme rejimlerine ilişkin sorunlar bulunmaktadır. Ayrıca, hizmetler aileleri farklı 

günlerde farklı yerlerde yapılacak olan toplantılara katılım konusunda zorlayacak şekilde iyi 

şekilde entegre değildirler. Hizmetler, çocuk ve aileleri ile alakalı olarak etkin şekilde iletişim 

halinde değildirler. 

Portekiz 

Portekiz’de, erken müdahale bilimsel bilgi ve modern tavsiye edilen uygulamalara ilişkin özel 

bilgi eksikliği ve Yerel Müdahale Ekibinde (ELI) profesyonel kadro eksikliği. 

Yaşanılan sorunlara ilişkin çözümler 
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Türkiye için önerilen çözümler farkındalığın artırılması, eğitim ve ilave kaynakların temini iken, 

İngiltere’de tasarruf tedbirlerinin profesyonellerin çözüm odaklı olma kabiliyetleri üzerinde 

önemli etkisi bulunmaktadır. Portekiz’de ise, uzmanlaşmış “bilgi” merkezleri teknik bilgi 

temelli çözümler sunmayı hedeflemektedir. 

Türkiye 

Türkiye için; 

• Çalıştaylar, kongreler ve sosyal medya kullanılarak toplumun ve sağlık çalışanlarının 

farkındalığını artırma çalışmaları düzenlenmektedir.  

• Bebeklerle çalışan farklı sağlık çalışanları için çalıştaylar düzenlenmektedir. 

• Terapi maliyetleri karşılamak adına sivil toplum kuruluşlarınca fonlama 

sağlanmaktadır. 

• Erken Müdahale ile ilgili yüksek lisans ve doktora tezleri yayımlanmıştır. 

• Yerel finansal kaynaklar erken müdahale alanındaki bilimsel çalışmaları 

desteklemektedir.  

• Çalıştaylar neticesinde, Türk sağlık çalışanları erken müdahale hizmetinin risk altındaki 

tüm bebekler için ücretsiz olması ve kesin tanı zorunluluğunun bulunmaması gerektiği 

tavsiyesinde bulunmaktadırlar. 

İngiltere  

İngiltere’de, Yaygın bulunan çözüm kariyerlerinin oldukça erken sayılabilecek dönemlerinde 

tükenmişlik yaşayan profesyonellerin mesleklerinden ayrılmaları/erken emekli olmalarıdır. 

Hali hazırda sağlık ziyaretçileri, ebeler, pratisyen hekimler ve öğretmenlerin sayısında 

eksiklikler ve açıklar bulunmaktadır. 

Portekiz 

a) Portekiz için, Erken Müdahale alanında uzmanlaşmış bilimsel bilgi merkezleri, yani Minho 

Üniversitesi, ülkenin kuzey bölgesinde bulunan Yerel Müdahale Ekibinin üyelerine 

uygulamalarla alakalı rehberlik ve dönüşümlü seanslar sunmaktadır. SNIPI’nın Teknik Denetim 

Grupları da ELI üyelerine rehberlik ve destek sağlamaktadır. Teknik Denetim Grupları Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığının çeşitli müdahale alanlarından Erken 

Çocukluk Müdahalesi alanında eğitim ve tecrübeye sahip olan profesyonellerden 

oluşmaktadır. Teknik Denetim Gruplarının ELI ve topluma yönelik özel destek görevleri 

aşağıdaki şekildedir:  

o ELI’ye sevk edilen çocukların uygunluk kriteri başvurusunun analizi ve 

onaylanması; 
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o Gözetim kavramlarının uygulanabilirliği ve diğer hizmetlere atıfta bulunulan 

durumların yönlendirilmesinin analizi ve izlenmesi; 

o Özellikle kapsam dahilindeki Çocukların Bireysel Süreçlerinin oluşturulması ve 

organizasyonu ile ilgili olmak üzere, ELI tarafından gerçekleştirilen işlerin destek ve 

teknik takibi ve Erken Müdahale Bireysel Planı (PIIP) kapsamında beklenen 

tedbirlerin ve eylemlerin değerlendirilmesi, ve süreç yetersiz olduğunda bunların 

yeniden düzenlenmesinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi; 

o ELI profesyonellerinin, ailenin kaygıları ve güçlü yönlerine ve onların 

yeterliliklerinin güçlendirilmesine dayanan aile ve toplum tabanlı müdahale 

modeline dönüştüren kavramsal model dikkate alınarak, eğitiminin desteklenmesi 

ve eşlik edilmesi, 

o Çeşitli profesyoneller arasında teorik ve teorik-pratik bilgilerin dinamik paylaşımını 

desteklemek suretiyle, ELI’nin disiplinler ötesi bir işleyiş modelinin uygulanması 

konusunda desteklenmesi; 

o Prosedürlerin ve sinyal verici devrelerin tanımlanması amacıyla çocukluk ve gençlik 

konularında yeterliliği bulunan farklı kuruluşlarla artikülasyonu konusunda ELI’nin 

desteklenmesi, 

o Resmi ve gayrı resmi destek ağlarının uyarılması amacıyla, toplumun ihtiyaçlarının 

ve kaynaklarının teşhisi ile alakalı olarak ELI’nin desteklenmesi ve teşvik edilmesi.  

b) Ulusal Erken Çocuklukta Müdahale Sisteminin Destek ve Kalifikasyon Programı aracılığıyla 

(PAQSNIPI) Portekiz Hükümeti mevcut ELI şebekesini güçlendirmeyi amaçlamıştır.  

Son dönemlerde, 75/2017 Numaralı Cumhuriyet Meclisi Kararı da Hükümete aşağıdakiler 

konusunda tavsiyede bulunmak suretiyle bu ihtiyacı pekiştirmiştir:  

1 - Her bir Yerel Müdahale Ekibinde çalışan profesyonellerin sayısını ve türünü, bunların 

müdahale ettiği belediyeleri ve çocukların ve bunlara refakat eden ailelerin sayısını belirlemek 

suretiyle Yerel Müdahale Ekiplerine ilişkin kesin rakamlara ilişkin bir çalışma yapmak.  

2 - Geçtiğimiz son 12 ayda yanıtlanmamış olan erken çocuklukta müdahale taleplerine ilişkin 

olarak ulusal düzeyde bilgi toplamak.  

3 - Çalışmakta olan her bir Yerel Müdahale Ekibinin (ELI) materyal ve operasyonel ihtiyaçlarına 

ilişkin olarak bir araştırma yapmak.  

4 - Özellikle profesyonellerin istihdam edilmesi olmak üzere gerekli tedbirleri almak, yapılan 

araştırma doğrultusunda ELI’de tanımlanan ihtiyaçları tamamlamak ve müdahil olan 

kuruluşların yeterli artikülasyonunu temin etmek.  
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5 - ELI’nin görevlerini yerine getirebilmesi amacıyla teknik ve materyal araçlarını temin etmek 

adına gerekli tedbirleri almak.  

Hali hazırda, Sosyal Güvenlik Kurumu da tüm ülke genelinde Yerel Müdahale Ekibinin (ELI) 

güçlendirilmesi yada yeni ELI’nin tesis edilmesine ilişkin ihtiyaçların analiz edilmesini sağlayan 

Sosyal Yanıtların Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği Anlaşmalarının Genişletilmesi Programı 

(PROCOOP) geliştirmektedir. 

Erken Müdahale Ekibinin bir üyesi olarak Fizyoterapist  

Fizyoterapistin erken müdahale sistemine katılımına ilişkin mesleki gereklilikler 

Tüm 3 ülkede, bu soruya verilen cevaplar aşağıda detaylandırıldığı şekliyle değişiklik 

göstermiştir. 

Türkiye 

Erken müdahale alanında uzmanlaşmak isteyen fizyoterapistler kurumlar ve/veya dernekler 

tarafından sunulan lisansüstü kurslarını takip edebilirler. Ayrıca bazı yüksek lisans ve doktora 

programlarında erken müdahaleye ilişkin kurslar alabilirler. Türkiye’de 23 farklı şehirde 58 

üniversitede fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi bulunmaktadır (bunların 24’ü devlet 

üniversitesi ve 38’i vakıf üniversitesidir).  

Ancak, Türkiye’de risk altındaki bebekler ve serebral palsili çocuklar için erken müdahale 

programları sunan bazı üniversite hastaneleri – Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, 

Marmara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi- Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Sivil Toplum Kuruluşları (örneğin Spastik Çocuklar Derneği) ve çoklu disiplinli ekiplere sahip 

uzmanlaşmış merkezler bulunmaktadır. Fizyoterapistler bu programları sunan neonataloji 

bölümlerinde çalışabilmektedirler. Fizyoterapistler; yeni doğan yoğun bakım ünitesinde ve 

ayrıca günlük hizmetler ve bölümlerde neonataloglar ve nörologlar ile istişare halinde birlikte 

çalışmaktadırlar. Ayrıca ayakta tedavi kliniklerinde ve risk altındaki bebeklere ilişkin 

bölümlerde erken müdahale ekibinin bir parçası olarak görev alabilmektedirler. 

İngiltere 

İngiltere’de, Bu karar bir çocuk değerlendirmesine ve desteğe ilişkin bütünleşik mesleki plana 

bağlıdır. Bir çocuğun motor/fiziki gelişim sorunlarının olması durumunda, yerel fizyoterapi 

ekibine yönlendirmeye bağlı olarak ekibe bir iş ve uğraş terapisti/fizyoterapist 

görevlendirilecektir. Bu tüm çocuklara bir Fizyoterapist tahsis edilmesi yada çocuğun 

etrafındaki her bir ekibin bir Fizyoterapiste sahip olmasına ilişkin temel bir gereklilik değildir. 

Portekiz 
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Portekiz’de, fizik tedavisi uygulayabilmek için, lisans derecesinde eğitime ve sorumlu resmi 

mercilerce onaylanmış bir meslek sertifikasına sahip olunması zorunludur. Fizyoterapi 

alanında lisans eğitimi 4 sene sürmektedir ve toplamda 240 ECTS (Avrupa Kredi Transfer ve 

Biriktirme Sistemi) kredisi bulunmaktadır. Lisans eğitimi pediatrik konuların üzerine 

eğilmesine rağmen, Erken Müdahalenin bazı özel yönleri yalnızca uzmanlaşmış yüksek lisans 

eğitimlerinde verilmektedir. 

Portekiz bağlamında, Erken Müdahale alanında yeterli bir uygulama pratiği için 

fizyoterapistlerin lisans eğitimini tamamlamalarının ardından ileri araştırma ve çalışmalarla 

uğaşması son derece önemlidir. Hali hazırda, şiddetle tavsiye ediliyor olmasına rağmen, bir 

Yerel Müdahale Ekibine entegre olmak adına Erken Müdahale alanında uzmanlaşmış 

çalışmalara sahip olmak zorunlu değildir. 

Fizyoterapistlerin lisans, lisans üstü ve yaşam boyu öğrenme programı eğitimleri esnasında 

seçmeli yada zorunlu olarak alınan pediyatrik rehabilitasyon, erken müdahale, tipik ve 

atipik motor gelişimi vb. dersleriniz var mı? Eğer mümkünse, derslerin müfredat programını 

veriniz. 

Beklendiği üzere, fizyoterapistlerin eğitim yolları ve devam eden mesleki gelişimleri üç ülkenin 

sosyo-politik, tarihi ve kültürel yönlerine bağlı olarak büyük farklılıklar göstermektedir. Bu 

soruya ilişkin ülke cevapları aşağıda detaylandırılmıştır. 

Türkiye 

Bir fizyoterapi programına kabul edilen bireylere, üniversitelerin pediatrik fizyoterapi ve 

rehabilitasyon bölümlerinde 4 yıllık lisans eğitimi neticesinde toplamda 240 ECTS kredisini 

tamamlamaları sonucunda “fizyoterapist” unvanı verilmektedir. Lisans eğitimlerinin 

tamamlanmasının ardından diplomalarıyla birlikte bireysel tercihlerine bağlı olarak pediatrik 

fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında çalışabilmektedirler. Türkiye’de erken müdahale 

alanında ve pediatri alanında yüksek lisans eğitimi bulunmamaktadır. Fizyoterapistler için 

erken müdahale ve pediatri alanında uzmanlaşmaya ilişkin resmi herhangi bir süreç 

bulunmamaktadır. 

Lisans eğitim programımızda zorunlu olan normal motor gelişimi ve pediyatrik fizyoterapi ve 

rehabilitasyon derslerimiz bulunmaktadır. Diğer taraftan, pediyatrik kardiyopulmoner 

rehabilitasyon, pediyatride kolaylaştırma yöntemleri, neonatal dönemde değerlendirme 

tedavisi, duyusal, bilişsel ve motor değerlendirme tedavisi, pediyatride işlevsel egzersizler gibi 

5. ve/veya 6. sömestrda verilen bazı seçmeli dersler de bulunmaktadır. Ayrıca, nörogelişimsel 

tedavinin ilkeleri, pediatrik fizyoterapi ve rehabilitasyon, normal motor gelişiminin 
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kinesiyolojisi, duyusal bütünleşme terapisi, kas elastikiyeti ve rehabilitasyonu gibi lisans üstü 

programlarda mevcut olan dersler de bulunmaktadır.  

http://gbp.gazi.edu.tr//htmlProgramHakkinda.php?dr=0&lang=1&baslik=1&ac=16&FK=16&

BK=30&ders_kodu=116010001&sirali=0&fakulte=&fakulte_en=&bolum=&bolum_en= 12  

http://gbp.gazi.edu.tr//htmlProgramHakkinda.php?dr=0&lang=1&baslik=1&ac=16&FK=16&

BK=30&ders_kodu=1160098&sirali=0&fakulte=&fakulte_en=&bolum=&bolum_en=  

http://gbp.gazi.edu.tr//htmlProgramHakkinda.php?dr=0&lang=1&baslik=1&ac=16&FK=16&

BK=30&ders_kodu=316030012&sirali=0&fakulte=&fakulte_en=&bolum=&bolum_en=  

http://gbp.gazi.edu.tr//htmlProgramHakkinda.php?dr=0&lang=1&baslik=1&ac=16&FK=16&

BK=30&ders_kodu=316030015&sirali=0&fakulte=&fakulte_en=&bolum=&bolum_en=  

http://gbp.gazi.edu.tr//htmlProgramHakkinda.php?dr=0&lang=1&baslik=1&ac=16&FK=16&

BK=30&ders_kodu=316030019&sirali=0&fakulte=&fakulte_en=&bolum=&bolum_en=  

http://gbp.gazi.edu.tr//htmlProgramHakkinda.php?dr=0&lang=1&baslik=1&ac=16&FK=16&

BK=30&ders_kodu=316030021&sirali=0&fakulte=&fakulte_en=&bolum=&bolum_en=  

http://gbp.gazi.edu.tr//htmlProgramHakkinda.php?baslik=1&dr=0&lang=0&ac=16&FK=16&

BK=30&ders_kodu=316030022 

İngiltere 

İngiltere’de 37 Akademik Kurum lisans seviyesinde Fizyoterapi programı sunmaktadır ve 

bunlarda bir kısmı ayrıca yüksek lisans programları da sunmaktadır. Her birinin kendi 

programları ve eğitim metotları bulunmaktadır. Aynı zamanda İngiltere’nin 57.000 lisanslı 

fizyoterapisti, fizyoterapi öğrencileri ve asistanları için mesleki, eğitim ve ticaret birliği olan 

İngiliz Fizyoterapistler Birliği (Chartered Society of Physiotherapy) bulunmaktadır. 

İngiliz Fizyoterapistler Birliği tarafından akredite edilen fizyoterapi programlarının değişen 

hizmet sunumu biçimlerine karşılık olarak değişmekte olduğunu ve yerel popülasyonlarının 

kendine özel ihtiyaçlarını karşıladıklarını göstermesi beklenmektedir. İngiliz Fizyoterapistler 

Derneği fizyoterapi mezunlarının bireysel hizmet kullanıcılarının ihtiyaçlarını anlamalarını 

beklemekte iken, öğrencilerin bilmesi gereken özel 

durumlar/bozukluklar/patolojiler/sendromları listelememektedir yada kullanılan yöntemleri 

ve yaklaşımları tanımlamamaktadır. Yine de ekiplerden mezunlarının sağlık ve sosyal bakım 

ortamlarında geçerliliğe sahip olduklarını göstermesini beklemekteyiz.  
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Aksine, program ekiplerinden yeni mezunların bireysel hastaların fizyoterapiye nasıl yanıt 

verdiklerini ve fizyoterapi yöntemlerinin ve yaklaşımlarının uygun şekilde nasıl uygulandığını 

etkileyen faktörler yelpazesine (patolojik, sosyal, çevresel, fiziksel, duygusal, psikolojik vb.) 

ilişkin anlayışa sahip olacaklarını göstermesi beklenmektedir. Ancak, hepsinden önemlisi, 

İngiliz Fizyoterapistler Birliği program ekiplerinden üniversite içerisinde ve uygulama 

yerleşimlerinde bulunan öğrencilerin proaktif olarak donatıldıklarına ve hizmet sunumundaki 

değişiklikler ve nüfusun değişen ihtiyaçlarına bağlı olarak kariyerleri boyunca bilgi ve 

becerilerini bağımsız ve sürekli şekilde geliştirdiklerine dair güvence istemektedir.  

Ekte İngiliz Fizyoterapistler Birliğinin bir program içerisinde görmeyi umacağı şeyleri 

belirlemese de bunları işaret eden L&D ilkeleri mevcuttur. İngiliz Fizyoterapistler Birliği, bu 

hususları program ekipleri ile birlikte derinlemesine keşfetmek için program akreditasyon 

(yenilenmesi) organizasyonlarını kullanır. Bu çok önemlidir çünkü her bir ekip kendi 

müfredatına farklı şekilde yaklaşacaktır – bazıları kendini modüllere verecek, diğerleri her yıl 

içeriğin üzerinden geçecek vs. bu nedenle neyin ne zaman öğretildiğine ilişkin olarak size kesin 

bir şey söylemek oldukça zordur. Bizim baktığımız ise nihai bağlılığın geldiği ve programın sonu 

itibariyle tüm mezunların bu sonuçları karşılayabildiği (HCPC yeterlik standartları) son 

noktadır.  

Pediatrik Fizyoterapi Derneği (Association of Paediatric Chartered Physiotherapy) tarafından 

organize edilen Pediatrik Fizyoterapiye Giriş 2018 etkinliği bulunmaktadır. Bu 3 günlük kurs, 

çocuklar ve genç insanlarla çalışmaya yeni başlamış olan fizyoterapistler ve başka bir 

uzmanlıktan geçiş yapan yeni kalifiye olmuş fizyoterapistler yada uygulamaya dönüş yapan ve 

pediatrik kliniklerde çalışmak isteyenler içindir.  

Kurs aynı zamanda deneyimli destek çalışanları ve pediatri bölümlerinde çalışan yardımcı 

sağlık profesyonelleri için de uygundur- ancak, öğrenme ihtiyaçları dikkate alındığında bu 

husus yöneticilerinin takdirine bağlı olacaktır.  

Bu kursun öğrenme hedefleri şunlardır:  

1) Pediatrik fizyoterapi uygulamalarının içeriğine ilişkin derinlemesine ve etraflı bir anlayış 

göstermek – buna çocuklarla, gençlerle ve bunların aileleriyle iletişim, ortaklık çalışması, onay 

ve hukuki hususlar dahil olacaktır. 

2) Çocuk, aile ve terapist üzerinde tanı (ayırıcı tanı dahil), uyarlama ve prognozun etkisine 

ilişkin bir anlayış göstermek. 

3) Pediatrik fizyoterapi uygulaması ile özellikle ilişkili olan normal çocuk gelişiminin 

bileşenlerini eleştirel şekilde analiz etmek – buna büyüme ve kas-iskelet gelişimi, solunuma 

ilişkin gelişim ve normal varyantlar dahil olacaktır. 
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4) Uygun pediatrik değerlendirme yöntemlerine ilişkin temel bilgi göstermek. 

5) Bir pratisyenin bir çocuğun yaşı ve durumuna uygun tedavi stratejileri seçmesine olanak 

sağlayacak şekilde müdahaleye ilişkin temel bilgi göstermek. 

6) Tedavi tekniklerine ilişkin her türlü önlemleri ve kontra endikasyonları anlamak ve 

tanımlamak. 

7) Uygun sonuç ölçümleri, yönetim ve tedavi metotlarının seçimi de dahil olmak üzere 

prognozu dikkate almak suretiyle çocuğun yaşı ve durumuna göre etkin bir plan yazmak. 

8) Çok çeşitli klinik alanlar üzerinden delille desteklenen mevcut uygulamaya ilişkin farkındalık 

göstermek.  

Pediatrik Fizyoterapi Derneği ayrıca Birleşik Krallık genelindeki Fizyoterapistler için Serebral 

Palsi Entegre Yolu sunmaktadır. Bu Yol İskoçya genelinde eşitlik sağlamak adına Serebral Palsili 

çocuklara ilişkin ulusça kabul edilmiş standart hale getirilmiş kas-iskelet muayenesi 

protokolünü kapsamaktadır. İsveç ve Avustralya’dan gelen örnek uygulama ilkelerine 

dayanmaktadır ve 2012 yılındaki NICE Klinik Kılavuzu “Progresif olmayan hastalıkları bulunan 

çocuklarda ve gençlerde Spastisite” kapsamında tavsiye edilen bakım ilkelerini 

karşılamaktadır.  

Portekiz 

Portekiz’de, fizyoterapi alanında lisans fakültelerinde pediatrik rehabilitasyon, tipik ve atipik motor 

gelişimi ile alakalı belirli yaklaşımlar bulunmaktadır. Erken Müdahale alanında özel bilgi ve 

uygulamalara, yalnızca Erken Müdahale alanında uzmanlaşmış Özel Eğitim alanında master derecesi 

gibi lisansüstü çalışmalarda ve ayrıca Erken Çocuklukta Müdahale alanında diğer lisansüstü derslerinde 

yoğunlaşılmaktadır.  

Bazı örnekler:  

Minho Üniversitesi Eğitim Enstitüsü tarafından sunulan Erken Müdahale alanında uzmanlaşmaya sahip 

Özel Eğitim alanında Master Derecesi.  

Yıl 1  ECTS  

Kaynaştırma Eğitimi ve Özel İhtiyaçlar  7.5  

Araştırma Metodolojisi 7.5  

Erken Müdahalede Aile Merkezli Uygulamalar  7.5  



 

 39 

 
 

 

 

Seçenek I  

• Müfredat ve Farklılaştırma 

• İletişim Teknolojileri 

7.5  

Risk Altındaki Çocuk: Sosyal ve Psikopedagojik 

Perspektifler 
7.5  

Enürezis Nokturma (Yatak Islatma) Rahatsızlığı 

Bulunan Çocukların Klinik ve Gelişimsel Yönleri 
7.5  

Erken Müdahalede Evre: Bir Vaka Çalışması 7.5  

Erken Müdahale Değerlendirmesine İlişkin 

Modeller ve Özel Teknikler 
7.5  

Yıl 2  

Bitirme Tezi 45  

Bitirme Tezi Desteği Üzerine Seminer 15  

Erken müdahalede fizyoterapi uygulamalarını nasıl standart hale getirirsiniz?  

Türkiye’de uygulama standart hale getirilmiş değil iken İngiltere ve Portekiz’de kaynaştırmayı 

uygulamaların içerisinde getiren ulusal bir kuruluş bulunmaktadır. 

Türkiye 

Türkiye’de erken müdahale alanında fizyoterapi uygulamaları standart hale getirilmiş değildir. 

Genellikle erken müdahale programlarını sunan birimlere rehberlik eden profesyonellerin 

uzmanlığına bağlıdır. Vojta, Nörogelişimsel Tedavi, Peto, Feldenkreise, Maes, Anat Baniel, 

Jeremy Krauss, Floortime, duyusal bütünleşme terapisi, amaca yönelik terapi Türkiye’de 

kullanılan terapi formlarından/kavramlarından bazılarıdır. Erken müdahale alanındaki 

uygulamalar yaşam boyu öğrenme çerçevesindeki lisansüstü dersleri ile yönlendirilmektedir. 

Ancak, en yaygın kullanılan müdahale nörogelişimsel tedavidir.  

 

İngiltere 

İngiltere’de, Ulusal düzeyde Fizyoterapi uygulamalarını organize eden ve 

denetleyen/düzenleyen İngiliz Fizyoterapi Birliği http://www.csp.org.uk/professional-

union/careers-development/career-physiotherapy ve sağlık ve bakım meslekler konseyi 

http://www.csp.org.uk/professional-union/careers-development/career-physiotherapy
http://www.csp.org.uk/professional-union/careers-development/career-physiotherapy
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http://www.hpc-uk.org/ bulunmaktadır. Buna ilave olarak, farklı uygulama enstitülerinde 

uygulamaları denetleyen bireysel Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) ve Yerel Görevlendirme Vakıfları 

bulunmaktadır. 

Portekiz 

Erken müdahalede fizyoterapi uygulamaları, Ulusal Erken Çocuklukta Müdahale Sistemi 

(SNIPI) tarafından erken müdahale profesyonellerinden ne beklendiğinde saklıdır. Ulusal 

Erken Çocuklukta Müdahale Sisteminin Destek ve Kalifikasyon Programı (PAQSNIPI); çocuk ve 

aileye ilişkin tüm bağlamlar, etkinlikler ve belirli özel rutinlere daha büyük oranda katılımı 

kolaylaştırmak adına özel terapötik yaklaşımlar sunmak suretiyle terapistlerin daha iyi işlevsel 

performans geliştirmeleri gerektiğini belirtmektedir.  

Portekiz’in Erken Müdahaleye ilişkin yasal çerçevesi ve Yerel Müdahale Ekibi (ELI) iç 

düzenlemeleri profesyonellerin prosedürlerini tanımlamaktadır. 281/2009 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname; Erken Müdahalenin, özellikle eğitim, sağlık ve sosyal çalışma alanları 

olmak üzere önleyici ve rehabilite edici tedbirler de dahil olmak üzere, çocuklar ve aileye 

odaklanan bütünleşik bir destek paketi anlamına geldiğini belirtmektedir. Ailelerin 

ihtiyaçlarına bağlı olarak bu tedbirler ELI tarafından hazırlanan Bireysel Erken Müdahale 

Planında (PIIP) tanımlanmıştır. Bireysel Erken Müdahale Planı; hem toplanan bilgilerin 

organizasyonuna ve müdahalenin tüm yönlerinin kaydedilmesine olanak sağlayan bir 

doküman ve hem de uygulanmasına yol açan br süreçtir. Bu belge durumun teşhisine bağlı 

olarak detaylandırılır ve kendi ortamlarında (aile ve diğerleri) çocuğa ilişkin değerlendirmeyi 

içerir ve geliştirilmesi gereken tedbirleri ve eylemleri tanımlar. Uygun müdahale hizmetler ile 

kurumlar arasındaki artikülasyon ön şartına bağlıdır ve aileler tarafından taahhüt edilir. 

Disiplinler ötesi çalışma modeli kapsamında, profesyoneller aşağıdaki durumlarda bir ekip 

olarak ailelerin sinerjisini teşvik etmelidirler:  

• Aile ile Erken Müdahale hizmeti arasındaki ilk temaslar; 

• Değerlendirme Planlama; 

• Çocuğun Değerlendirilmesi; 

• Aile kaygılarının, önceliklerinin ve kaynaklarının tanımlanması; 

• Çocuk ve ailenin ihtiyaçlarını karşılamak adına hedefler geliştirmek; 

• Bireysel Erken Müdahale Planının uygulanması; 

• Bireysel Erken Müdahale Planının (PIIP) ve PIIP sürecinin resmi ve gayrı resmi 

değerlendirilmesi.  

http://www.hpc-uk.org/


 

 41 

 
 

 

 

Fizyoterapist aynı zamanda bir disiplinler ötesi model ekibinde de iştigal edebilir olmalıdır. 

Disiplinler ötesi modelde iki temel ilke bulunmaktadır: çocuk gelişim perspektifinin entegre ve 

interaktif olması ve çocukların bakımının aile bağlamında sağlanması gerekliliğidir. Ailenin 

çocuğun gelişimindeki en etkili unsurlardan biri olarak tanıtması göz önünde tutulduğunda, 

bu durum hedeflerin belirlenmesi ve kararların alınması dahil tüm sürecin merkezi yönü olarak 

algılanmaktadır. Değerlendirme, müdahale planı ve değerlemeye ilişkin tüm kararlar tüm 

ekiple birlikte mutabakatla tanımlanır. Müdahale planının geliştirilmesini tüm ekip üyelerinin 

paylaşmasına rağmen, aile ve birincil bakım sağlayan sağlık personeli tarafından belirlenen 

ekibin unsurlarından birisi (vaka aracısı/koordinatör) tarafından geliştirilmektedir.  

Disiplinler arası yaklaşım ile disiplinler ötesi yaklaşım arasında benzerlikler bulunmasına 

rağmen, özellikle içinde bulundukları kalıcı iletişim göz önüne alındığında, unsurlar tarafından 

üstlenilen roller arasında, değerlendirmede ve modelin altında yatan değerler arasında bazı 

farklılıklar bulunmaktadır. Her bir üyenin bir disiplinin yalnızca sorumluluğu olmaksızın konuyu 

bütüncül bir perspektiften gördüğü disiplinler ötesi ekiplerde, disipline ilişkin sınırlar arasında 

daha az esnemezlik/rijidite bulunmaktadır. 

Disiplinler ötesi model; kendi unsurları arasındaki karşılıklı öğrenmeyi, pratik uygulamaları ve 

profesyoneller arasındaki eğitimi ve profesyoneller arasındaki esnek görev değişikliklerini 

vurgulamaktadır. Disiplinler ötesi modelde, roller belirli değildir ve kararlar doğrudan primer 

seviyedeki 4 profesyonel tarafından alınır. Disiplinler arasındaki sınırlar incelikli bir şekilde 

eklektik ve esnek bir yaklaşım oluşturur.  

Disiplinler ötesi model çocuk ve aileyi kendi ortamlarında desteklemekte ve 

yetkilendirmektedir ve aynı zamanda diğer disiplinlerde bulunan meslektaşları tarafından 

iletilen uygulamalar ve öğrenmeleri uygulamalarında kullanan ekip üyeleri arasındaki güven 

bağını kuvvetlendirmektedir. Aile; ekibin operasyonunun merkezi bir unsuru olarak 

değerlendirilir. Görev seviyesinde denkliği, ekip üyelerinin görüşleri arasında fikir birliği 

bulunmadığı zamanlarda dahi, ekibin unsurları arasındaki iletişim ve işbirliğini güçlendirmeyi 

ve ailenin karar verme mekanizmasındaki aktif rolünü muhafaza etmeyi amaçlamaktadır. 

Avrupa Raporu3 

Eurlyaid tarafından 2015 yılında yayımlanmış olan bir raporda bulunan bilgileri 

özetlemekteyiz. Bu araştırmanın sonuçlarına ek olarak, İspanya (2017), Slovakya, Romanya, 

Bulgaristan, Polonya ve Macaristan’dan (2018) toplamış olduğumuz bilgileri de raporumuza 

ilave edeceğiz. 2018 yılındaki çalışma bireysel ebeveynleri içermektedir.  

 
3 Bu bilgiler, raporların yazılmış oldukları farklı formatlar nedeniyle, özetlenmemiştir yada üç ülkenin raporları 
ile karşılaştırılmamıştır 
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“Taraf Devletlerin yeterliliklerini ve becerilerini geliştirmek ve bu alanlardaki deneyimlerini 

genişletmek amacıyla, Taraf Devletler, uluslararası işbirliği ruhuyla, rehabilitasyon ve eğitim 

yöntemlerine ilişkin bilgilerin dağıtılması ve bu bilgilere erişim de dahil olmak üzere, engelli 

çocukların koruyucu sağlık bakımı, tıbbi, psikolojik ve fonksiyonel tedavisi alanındaki uygun 

bilgilerin değişimini teşvik edeceklerdir.”  

1989 yılındaki “Çocuk Hakları Sözleşmesinin 23. Maddesi 

EURLYAID; bilim insanları, ebeveynler ve profesyonellerden oluşan küçük ve fahri bir grup 

tarafından 1989 yılında Rotterdam’daki bir konferansta kurulmuştur. Son 25 yılda, 

EURLYAID’in görev ve sorumluluğu Avrupa ve komşu ülkelerdeki Erken Çocuklukta 

Müdahalenin profesyonel çalışmasının gelişimi ve vasıflandırılması üzerine yoğunlaşmıştır. 

“Manifesto” bir standardı tanımlayan ve grup tarafından yayımlanan ilk ve en önemli 

belgedir* 

2015 yılından bir raporda, Eurlyaid tarafından oluşturulan ve gönderilen bir ankete verilen 

cevaplara bağlı olarak 15 ülkede Erken Çocuklukta Müdahalenin kurulmasına ilişkin koşullarla 

alakalı genel bir değerlendirme sunduk.  

2015 raporundaki soruların arka planı daha önceki meslektaşlarımızın 1993 yılında Manifesto 

kapsamında sunmuş oldukları tavsiyelere dayanmaktadır. Farklı ülkelerdeki (Belçika, 

Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Danimarka, Fransa, Büyük Britanya, Almanya, Yunanistan, 

Hollanda, Norveç, Portekiz, Romanya, İspanya, İsveç, Ebeveyn Dernekleri: BOSK, Hollanda, 

BVKM, Almanya) fiili durumla alakalı cevaplar almak adına bu tavsiyelerin yedi tanesini 

kullandık.  

Bunları Erken Çocuklukta Müdahale alanındaki kilit muhataplara yani Ebeveyn dernekleri, 

profesyoneller ve akademisyenlere gönderdik. Bu kişilerin işlerinin durumuna ilişkin kritik 

anlayışa sahiptir. Cevapların toplanması Manifesto’nun yayımlanmasının 20 yıl sonrasına yani 

2014 yılına uzanmaktadır. Aşağıdaki yedi soruya ve bazı ilave beyanlara cevaplar aldık:  

“Engelli çocukların erken bir aşamada yardım alması son derece önemlidir. (…) Ebeveynlerin 

her zaman önerilen yardımı kabul etme yada etmemeye yönelik karar verme hakları 

bulunmaktadır.” 

“Her bir Üye Ülke Hükümetinin erken müdahaleye ilişkin kendi planını hazırlaması ve yasal ve 

düzenleyici tedbirlerle uygulamaya koyması tavsiye edilmektedir.” 

“Bu nedenle her bir Üye Ülkenin bu politika planını gerçekleştirmek için zorunlu olan finansal 

olanakları sağlaması gerekmektedir.” 

“Gelişim geriliklerinin erken tanısı yeterli bir tanı/teşhis sistemini gerektirir.” 
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“Tanı değerlendirmesi çocuğun ailesi ve geniş ailesi dahil olmak üzere tüm yönlerden (…) bütün 

çocuğu hedeflemelidir.” 

“Her bir çocuk için bireysel olarak bir eylem planı hazırlanmalı ve sonrasında belirli zamanlarda 

değerlendirilmelidir. Bu eylem planı ayrıca ebeveynlere, aileye ve daha geniş çevreye bağlıdır.” 

“Ebeveynler müdahale sürecinin tüm aşamalarına aktif şekilde dahil olmalıdır.” 

(Dünya genelinde) ilgili verilere sahip olmadığımızdan dolayı, araştırmamız istatistiksel 

sonuçlar yada resmi beyanlar sunmamıştır.  

2015 yılındaki rapor Erken Çocuklukta Müdahalenin uygulanmasını ve çocuklar ve çocukların 

aileleriyle birlikte yapılan mesleki çalışmanın kalitesini özetlemek adına üç alan üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Aynı zamanda, geleceğe ilişkin zorlukları da belirtecektir.  

2018 yılındaki araştırma yukarıda bahsi geçen 5 ülkedeki Erken Çocuklukta Müdahale ile 

alakalı hali hazırdaki durumun üzerine yoğunlaşmıştır.  

Politika ve finansal kaynaklar:  

• Ülkenin erken müdahaleye ilişkin bir politika planı var mı ve yasama ve düzenleyici 

tedbirler yoluyla uygulamaya koyacak mı?  

• Ülke politika planının uygulanması için zorunlu olan finansal olanakları temin eder mi?  

Erken Tanı ve Erken Destek  

• Yeterli bir erken tanı sistemi mevcut mu?  

• Engelli çocuklar erken bir aşamada uygun yardım alabiliyor mu?  

Müdahalenin Bireyselleştirilmesi ve Ailenin Katılımı  

• Bireysel eylem planı Erken Çocuklukta Müdahalenin ayırt edici belirtisinin bir ön koşulu 

mudur?  

• Ebeveynler yada aileler eylem planına yada müdahale sürecinin tüm aşamalarına aktif 

şekilde müdahil oluyorlar mı?  

15 ülkenin her biri oldukça farklı koşullar altında bir Erken Çocuklukta Müdahale sistemi 

geliştirmek adına bir sistem kurmuşlardır. Her bir ülkenin gelişim sorunları bulunan bebeklerin 

ve küçük çocukların ve bunların ailelerinin desteklenmesine ilişkin olarak kendine özgü 

kültürel ve sosyal bir geçmişi bulunmaktadır. 15 Avrupa ülkesindeki meslektaşlarımızdan 

aldığımız tüm cevaplarda Erken Çocuklukta Müdahalenin önemine ilişkin farkındalık son 
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derece açıktır. Tabii ki, Erken Çocuklukta Müdahalede çalışma kavramları oldukça çeşitlidir 

ancak genel olarak insan hakları bir standart olarak değerlendirilmektedir. Erken Çocuklukta 

Müdahale devam edegelen bir süreçtir ve biz de bu raporun mevcut durumun bir yansımasını 

olduğunu ve Erken Çocuklukta Müdahalenin kalitesini çok küçük çocuklar ve bu çocukların 

aileleri lehine geliştirmek adına bize sebepler sunmakta olduğunu anlamaktayız. 45  

Politika ve Finansal Kaynak  

ÜLKENİN ERKEN MÜDAHALEYE İLİŞKİN BİR POLİTİKA PLANI VAR MI VE YASAMA VE 

DÜZENLEYİCİ TEDBİRLER YOLUYLA UYGULAMAYA KOYACAK MI?  

- 15 ülkenin 8’inde, özellikle 6 yaşından küçük çocukların erişimini güvenceye alan yada özel 

ihtiyaçları bulunan tüm çocuklara ilişkin desteğe odaklanan Erken Çocuklukta Müdahale özel 

bir yasa kapsamındadır. 

- Bazı ülkelerde, Erken Çocuklukta Müdahale bir kanun kapsamında özel olarak 

tanımlanmamaktadır, ancak sosyal yardım sistemi yerel otoriteler yoluyla ve iyi kalite 

seviyesinde küçük çocukların ve bunların ailelerinin çok farklı özel ihtiyaçlarını kapsamaktadır. 

 

- Bir çocuk ve ailesine ilişkin olarak kapsayıcı bir yaklaşımla eğitim, sağlık ve sosyal bakım 

hizmetlerini entegre eden bir kaç örnek bulunmaktadır. Bu türlü bir politika planı çeşitli 

işbirliği aşamalarında kalitesini artırmaktadır ve artırmaya devam etmektedir.   

Genel bir kanunun bulunmasına rağmen, ülkelerin çoğunda bölgesel idareler yada toplumsal 

otoriteler kendi ilkelerini oluşturmaktadırlar (genellikle maliyetleri düşürmek amacıyla 

finansal çıkarlar nedeniyle) ve bu da oldukça değişik destek kalitesine neden olmaktadır ve 

ailelerin desteklenmesi genellikle daha az önemli olarak değerlendirilmektedir.  

ÜLKE POLİTİKA PLANININ UYGULANMASI İÇİN ZORUNLU OLAN FİNANSAL OLANAKLARI 

TEMİN EDER Mİ?  

- 15 ülke arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Finansal kaynaklar yeterli düzenlemeler ile 

neredeyse sıfır düzenleme aralığında değişmektedir. Ülke tarafından siyasi birimler ve yerel 

topluluklar tarafından dağıtılmak üzere tahsis edilen kaynakların dağıtımı, Erken Çocuklukta 

Müdahale alanında farklı bütçelere ve çok farklı kalite standartlarına neden olmaktadır. 

- Finansal desteğin var olması durumunda, bu destek genellikle farklı kaynaklardan gelir ve çok 

sıklıkla herhangi bir koordinasyon bulunmaz. Bu da “fakir” ve “zengin” topluluklar arasında 

büyük farklılıklara neden olmaktadır. Bazı ülkelerde ve bazı durumlarda, ebeveynler hala 

Erken Çocuklukta Müdahale hizmeti için ödeme yapmak durumunda kalmaktadırlar.   

Finansal kaynakların miktarı ev tabanlı çalışmayı, disiplinler arası çalışma ve koordinasyonu ve 

destek almakta olan çocukların sayısını kısıtlamaktadır. Farklı lokasyonlarda farklı özel 
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hizmetlerin koordinasyonuna kıyasla, iyi şekilde organize edilmiş disiplinler arası şebeke ve 

kuruluş daha az finansal desteği gerektirmektedir.  

Erken Tanı ve Erken Destek  

ERKEM TANIYA İLİŞKİN YETERLİ BİR SİSTEM MEVCUT MUDUR?  

- Neredeyse tüm ülkelerde, bilgi sistemlerini geliştirmek yada artırmak adına faaliyetler 

bulunmaktadır.  

- Farklı yönetim yada idari birimler ve sosyal yardım kuruluşları arasındaki işbirliği eksikliği 

erken tanı sürecini karmaşık hale getirmektedir.   

- Çok küçük çocukların erken tanısına ilişkin zemin sağlık sistemidir. İşitme sorunları bulunan 

çocuklar ve prematüre doğan bebekler gibi bazı çocuk grupları için geliştirilmiş bulunan 

programlar bulunmaktadır.  

- Çocuk yuvaları yada anaokullarındaki eğitimcilerin bilinçli ve bilgi sahibi olması durumunda, 

gelişim sorunlarını tespit etme olasılığı oldukça yüksektir. –  

- Çocuklarla birlikte çalışan profesyonellerin çocukların ihtiyaçlarını erken belirlenmesine ilişkin 

giderek artan sorumlulukları bulunmaktadır. Farkındalık mesleki eğitim süresinde çok önemli 

bir güçlük ve zorluk olarak ortaya çıkmaktadır.  

- Özellikle çocuk gelişimi alanında eğitim almış profesyonellerle ilgili ihtiyaç bulunmaktadır. 

Erken Müdahale sistemi dışındaki hizmetler Erken Çocuklukta Müdahale konusunda yeni 

fikirlere açık değildirler. Erken Çocuklukta Müdahalenin (ECI) yardım sunmadığını düşünürler 

ve bir kontrol sistemini savunurlar. 

- Çoğu ülkelerde, sağlık sisteminde çok erken tanı ile çocuklar mesleki farkındalığının yüksek 

olduğu anaokulu gibi ortamlarda bulunduğunda geç teşhis arasında büyük boşluk/fark 

bulunmaktadır.  

Risk altında bulunan ve açık patolojisi bulunmayan çocuklar için erken tanı yetersizdir. Yokluk 

içerisinde yaşayan yada sosyal sorunları bulunan aileler için erişim özellikle de çok zordur.  

ENGELLİ ÇOCUKLAR ERKEN BİR AŞAMADA UYGUN YARDIM ALABİLİYOR MU?  

- Tüm Avrupa ülkelerinde, çok çeşitli konseptlerde, organizasyonlarda ve ulaşılabilirlik 

seviyelerinde erken destek mevcut bulunmaktadır. Sistemler ev tabanlı, merkez tabanlı, 

uzmanlaşmış merkezler ve kurumsal bakım arasında değişiklik göstermektedir. Ülkelerin 

çoğunluğunda, hizmetler ücretsizdir ve erişim de kolaydır. Bazı ülkeler içerisinde bazı 

bölgelerde, Erken Çocuklukta Müdahale hizmetleri hala yetersizdir. 

- Çocukların farklı özel ihtiyaçlarının çeşitliliği ile farklı disiplinlerden gelen yardımların 

kullanılabilirliği genellikle koordine edilmiş değildir ve ebeveynlerin erişimi de oldukça zordur. 

- Erken destek gelişimsel sorunların erken tanısına bağlı olduğundan dolayı, çoğu ülkelerde 

sağlık sistemine bağlı olarak bebekler ve küçük çocuklara ilişkin işler durumda bir sistem 

bulunmaktadır.   
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- Bazı ülkelerde, pediatri hemşiresi yada ebesi düzenli şekilde aileyi ziyaret etmektedir. 

Çocukların çocuk yuvası yada anaokulu ortamında bulunduğunda ve eğitimciler bilinçli ve 

eğitimli olduklarında, gelişim sorunlarını erken teşhis etme şansı oldukça yüksektir.    

- Farklı hizmetler arasında karar verme seçeneği ancak belirli aralıklarla bulunmaktadır. Genel 

olarak, (kırsal) bir toplulukta yalnızca bir Erken Çocukluk Müdahalesi bulunmaktadır. Birçok 

ülkede, ebeveynlerin sorunlarını tanımladıklarında mevcut kaynaklar ile alakalı yanlış 

bilgilendirildiği yada yardım talebinde bile bulunmadığı görülmektedir. 

- Çocuk ihmali yada suistimali genellikle ebeveynlerin uygun bilgilere erişememesi ile ilişkilidir.  

- Mevcut olan kaynaklarla alakalı yetersiz bilgi bulunan durumlarda, ebeveynler doğru tercihleri 

yapma durumunda olamamaktadırlar. 

- Birçok ülkenin açıklamaları, ebeveynlerin yalnızca verdikleri kararlarının çocuğun iyiliği 

üzerinde ciddi bir etkisi olmadığı sürece seçim yapabildiklerini (eğer seçim hakları varsa) 

vurgulamaktadır.  

Müdahalenin Bireyselleştirilmesi ve Ailenin Katılımı  

BİREYSEL EYLEM PLANI ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALENİN AYIRT EDİCİ BELİRTİSİNİN BİR 

ÖN KOŞULU MUDUR?  

- Bazı ülkelerde, eylem planı aile de dahil olmak üzere çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda “kişiye 

özel hazırlanmış” şekildedir. Planın ebeveynler ile birlikte müzakere edilmesi ve imzalanması 

gerekmektedir. Düzenle değerlendirme zaman gerektirmektedir. Yeni değerlendirmelerin 

sıklığına ilişkin öneri 6 ay, 1 yıl yada güncel durumun ardındadır. 

- Farklı hizmetler ve hatta farklı profesyoneller arasındaki işbirliğine yönelik zorluklardan dolayı, 

eylem planı ile bir bütünlük sağlamak adına eylem planının uygulanması arasındaki dikkate 

değer farkla alakalı şikayetler bulunmaktadır.  

- Kapsayıcı bir yaklaşım bir taraftan etiketlemeyi engeller ancak diğer taraftan çocukların özel 

ihtiyaçları eksik değerlendirilme tehlikesi altında kalabilmektedir. Kapsayıcı ortamlar için 

kalite standartları belirlenmeli ve zorunlu olmalıdır.  

EBEVEYNLER YADA AİLELER EYLEM PLANINA YADA MÜDAHALE SÜRECİNİN TÜM 

AŞAMALARINA AKTİF ŞEKİLDE MÜDAHİL OLUYORLAR MI?  

- Müdahil olmak ebeveynlerin hakkıdır. Katılım sağlamak istedikleri seviyeye ve yardımcı 

olacağını düşünmedikleri destek stratejilerini reddetme hakkına saygı gösterilmelidir.     

- Çocuk, çocuğun ailesi ve çevresi önceki disiplinler arası değerlendirmeye bağlı olarak bütüncül 

bir yaklaşımın başlangıç noktasıdır (Çevresel faktörler kaynak yada aynı zamanda engel 

olabilirler). Aileler; güçlü yönler, ihtiyaçlar ve önceliklerin belirlenmesi sürecine katılım 

sağlamalıdırlar (Bazı sistemler diğerlerinden daha fazla bunları içerirler).  

- Ev ziyaretleri kaynakların tespit edilmesi açısından çok faydalı bir fırsattır. Ebeveynlerin 

memnuniyeti çocuğun gelişimini etkileyen belirleyici bir faktördür.   
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- Terapi ve eğitim, ebeveynlerin ve çocukla birlikte yaşayan yetişkin kişilerin katılımı olmaksızın 

etkili olamayacaktır.     

- Avrupa ülkelerinin kültürleri arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Geleneksel ve daha 

sınırlayıcı destek görüşleri bulunmaktadır, örneğin bir tarafta kurumsal bakım ve diğer tarafta 

sorumlulukları çocuğun farklı bakıcılarına dağıtan oldukça açık aile yapıları bulunmaktadır.   

- Aile içerisindeki stres genellikle ebeveynlerin katılımını engellemektedir. Aile içerisindeki zorlu 

sorunlarla ilgilenmek için gerekli olan eğitim genellikle profesyonellerde yetersizdir.   

- Sağlık sistemi genellikle baskın ve hakimdir. Tıp doktorları ve terapistlerin sürekli olarak 

disiplinler arası işbirliğine duyarlı olmaları gerekmektedir. Bir ailenin farklı uzmanlıkları 

sentezini organize etmesi genellikle çok zordur.  

Özet  

Ülkelerin tamamında organizasyonun ve kalitesinin iyileştirilmesinin sürmekte olan bir 

müzakere ve tartışma süreci olduğunu vurgulamaktayız. 15 ülkeye ilişkin deneyimlerimizi 

özetlemeye ve Erken Çocuklukta Müdahalenin uygun durumlarının nasıl uygulanacağına 

ilişkin tercih ettiğimiz bakış açısı budur.  

Mevzuat  

Ülkelerin yarısında Erken Çocuklukta Müdahale düzenlemesinin mevzuatta dayanağı olduğu 

gerçeği, çocukların kendi doğal bağlamlarında ve çevrelerinde yaşama ve katılım sağlama 

haklarına ilişkin son 20 yıl içerisindeki ileriye doğru son derece önemli bir adımdır. Aynı 

zamanda, diğer ülkelerin de kendi çocukları için aynı hakları başlatmasına ilişkin gerekliliği de 

vurgulamaktadır. Erken Çocuklukta Müdahalenin kalitesi ve etkinliğine ilişkin ülke genelinde 

kontrol neredeyse ülkelerin tamamında yetersizdir. Ailelerin Erken Çocuklukta Müdahale 

hizmetlerine erişime ilişkin yasal hakkı, bu alanda çalışan uzmanları bu hakları nasıl eyleme 

dönüştürülebileceğini düşünmeye teşvik etmektedir. Hiçbir zorlayıcı düzenlemenin finansal 

gereklilikleri garanti etmemesinden dolayı bu durum sağlanan hizmetin kalitesi açısından son 

derece önemli bir durumdur. Bu, her ailenin en azından sağlanan asgari desteğe erişimini 

ilgilendirmektedir. Uzmanların ve hizmetlere ilişkin ekipmanların yeterliliği genel ekonomik 

durumun olumlu ve uygun olduğu ülkelerde bile oldukça farklıdır. Bunların tamamı 

sunulmakta olan yada yetersiz/eksik olan finansal kaynaklara ve bunların dağıtımına bağlıdır; 

yeterli ve kalifiye hizmetlere sahip olan yada yalnızca uzak mesafelerde mevcut olan 

hizmetlere sahip olan bir bölgeye bağlıdır; farklı profesyoneller tarafından sağlanan uzmanlık 

seviyesine yada profesyonellerin yetersiz niteliklerine bağlıdır. Genel bir kanunun 

bulunmasına rağmen, ülkelerin çoğunda bölgesel idareler yada toplumsal otoriteler genellikle 

maliyetleri düşürmeye yönelik finansal çıkarları nedeniyle kendi ilkelerini/kılavuzlarını 

oluşturmaktadırlar. Bu durum da 15 ülkenin tamamında ve aynı zamanda diğer Avrupa 

ülkelerinde uyulması gereken Avrupa vatandaşlarının eşit haklarına aykırılık teşkil etmektedir.  
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Disiplinler arası Yaklaşım  

İleriye dönük ikinci adım Erken Çocuklukta Müdahalenin disiplinler arası yaklaşımıdır. Yasanın 

çocuğa ve ailesine ilişkin eğitim, sağlık, psikolojik ve sosyal bakımını nasıl entegre ettiğinin 

örnekleri mevcuttur. Bu türlü bir politika planı, sürmekte olan bir çalışma süreci olduğuna 

ilişkin anlayışla birlikte çeşitli koordinasyon adımlarında kalitesini geliştirmek durumundadır. 

Başlangıçta, gelişimsel sorunları bulunan çocukları destekleme amacı bulunan hizmetler 

uzmanlaşmış hizmetler idi – yetişkin kişilerle kıyaslanabilir olan tanılarla engellilik 

durumlarının sınıflandırılması açısından uzmanlaşmıştı. Bu nedenle, farklı yasal sorumlulukları 

bulunan görevli otoriteler birbirlerinden bağımsız olarak farklı özel tıbbi hizmetler, farklı özel 

eğitim hizmetleri ve gelişim sorunları bulunan çocuklara ilişkin diğer başka hizmetler tesis 

etmişlerdir. Araştırmalar yalnızca biyolojik tanılara dayanan terapi yada uyarımların gelişimin 

karmaşıklığını göz ardı ettiğini kanıtlamıştır. Uzmanlar; Erken Çocuklukta Müdahaleyi “özel 

ihtiyaçları bulunan çocuklar” olarak adlandırılan bütüncül bir yaklaşım olarak planlamışlardır. 

Bu türlü bir yaklaşım yalnızca sağlık, eğitim ve psikososyal alanlardan uzmanlarla işbirliği 

halinde çalışmaktadır. Disiplinler arası çalışmanın zorunlu olduğu pek çok Erken Çocuklukta 

Müdahale hizmetlerinin bulunduğunu belirtmemiz gerekmektedir. Buna karşın, bazı ülkelerde 

uzmanlaşmanın disiplinler arası çalışmayı dışladığı hizmetler de bulunmaktadır. Orada 

desteğin temeli bir çocuğun gelişim ihtiyaçlarının tıbbi açıdan incelenmesidir. Risk altındaki 

çocuklar yada bariz/açık gelişim sorunları bulunmayan çocukların korunması kavramı pek çok 

hizmetin odağında bulunmamaktadır. Erken Müdahale sistemi dışındaki kuruluşlar, Erken 

Çocuklukta Müdahalenin yardım sunmadığını düşünürler ve bir kontrol sistemini savunurlar. 

Tıp alanında mevcut olan uzmanlaşmış hizmetler ile Erken Çocuklukta Müdahale tarafından 

sunulan disiplinler arası hizmetler arasındaki uçurumun gelecek adına işbirliği tesis etmenin 

önemli bir konusu olmalıdır ve disiplinler arası bir gereklilik olarak ECI çalışmasını 

desteklemelidir.  

Aile Merkezli Uygulama  

Nihai olarak, son 20 yılda Erken Çocuklukta Müdahalenin farklılaştırılması süresince ailenin 

öneminin giderek artan bir şekilde bir esas/temel olarak kabul edildiğini vurgulayabiliriz. 

Biyolojik faktörlerin değerlendirilmesinden ziyade zihinlerin bütüncül bir engellilik görüşüne 

doğru açılması, çocuğun ailesi içerisine yerleştirilmesini hayati öneme sahip olarak kabul 

etmektedir. Erken Çocuklukta Müdahale alanında çalışan profesyoneller genellikle 

ebeveynlerin desteğin planlanması ve genellikle tüm aileyle birlikte eyleme geçirilmesi 

sürecine katılım haklarını kabul etmektedirler. Yine de, aile ile işbirliğinin kalitesi bir zaman ve 

finansal kaynaklar sorunudur. Burada ailenin müdahil olması gerekliliğine ilişkin genel bir 

kabul bulunmaktadır. Bu arada, ailenin güçlendirilmesi her zaman destek programının bir 

parçası değildir çünkü idareciler ve ebeveynler erken müdahaleyi çocuğa odaklanmış olarak 
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görmektedirler. Bu alanın aydınlatılması gerekmektedir. Bir tarafta geleneksel ortamın 

kurumsal bakıma yol açmasından ve diğer tarafta da çocuğa yönelik sorumluluk görevlerinin 

aileler, bakıcılar yada tek ebeveynli aileler içerisinde değişiklik gösterdiği çok açık yapılar 

nedeniyle, Avrupa ülkelerinin mevcut kültürleri arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. 

Ailelerin gelişim sorunları bulunan çocukların desteği sürecine dahil edilmesi 21. yüzyıldaki 

Erken Çocuklukta Müdahale çalışmasının bir temeli olarak inkar edilemez bir husustur. Erken 

Çocuklukta Müdahale kavramlarının esnekliği finansal ve kültürler arası yönlerden farklı 

ihtiyaçları ve koşulları değerlendirirken dahi doğru destek türünü sağlamaya açık olmalıdır. 

Avrupa için aşağıdakiler rapor edilmiştir. Daha önce de belirtildiği üzere, işbu mukayeseli 

raporun bu kısmı bu beş ülkedeki programların ve politikaların farklı yapısını açıklamak üzere 

farklı şekilde sunulmuştur: 

Bu projenin Avrupa partneri şu 5 ülke için rapor yazmıştır. Macaristan, Romanya, Slovakya, 

Polonya ve Bulgaristan. Her iki rapor da daha geniş perspektiften olduğundan ve birden fazla 

ülkeyi kapsadığı gerçeğinden dolayı, ülke raporları için VET projesi kapsamında genel 

formattan daha farklı bilgi toplama yöntemleri kullanılmıştır.   

Tüm özet rapor ve özet raporun dayandığı ülke raporları zamanı gelince bizim internet 

sitemizde ( www.eurlyaid.eu) ve projenin internet sitesinde mevcut olacaktır. 

Ülke raporları M. Guralnick (2001, 2005) tarafından ortaya sürülen “Gelişim Sistemleri 

Modeli”ne dayanmaktadır. Bu model; engellilik durumları bulunan yada gelişim geriliği riski 

bulunan küçük çocuklara ve bunlarına ailelerine yönelik sunulan çok çeşitli stratejileri 

kapsamakta ve birbirine bağlamaktadır ve Erken Müdahale alanında daha etkin politikalar ve 

stratejilerin geliştirilmesi amacıyla bir çerçeve sunmaktadır. 

Tüm özet raporunun uzunluğundan dolayı, yalnızca ana özetleri, zorlukları ve genel sonuçları 

alıntılamaktayız.  

Tarama ve Yönlendirme/Sevk 

Tarama ve yönlendirme programının ana hedefi gelişimsel sorunları bulunan çocukların erken 

tanısı ve tanımlanmasıdır. Çocuklar ve aileler için bir giriş noktasıdır ve çocuğun gelişimine 

yönelik kaygılara karşılık olarak ebeveynler ve profesyoneller tarafından başlatılabilir.  

Ana zorluklar: Yukarıda da bahsedildiği üzere, etkin ve etkili Tarama ve Yönlendirme 

programları müdahil olan sektörler ve taraflar arasında yüksek işbirliği seviyesini 

gerektirmektedir. Ancak, bazı olumlu gelişmelere rağmen, tüm ülkeler tarama ve yönlendirme 

sürecinde açık şekilde düzenlenmiş olan bir yol/yöntem bulunmadığını rapor etmektedir. 

Sektörler arası koordinasyon, kurulma sürecinde yada Romanya ve Slovakya olaylarında 

http://www.eurlyaid.eu/
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olduğu gibi hala mevcut değildir ve tarama prosedürleri sektör tarafından organize 

edilmektedir. Hem tıbbi personel eksikliği ve hem de erken müdahale alanında bilgi ve 

toplumsal farkındalığın bulunmaması durumu daha da ağırlaştırmaktadır. Sonuç olarak, tüm 

çocuklar özellikle de risk altındaki tüm çocuklar tarama sürecine dahil olamamaktadır. 

Ebeveynler de tarama yada yönlendirme ile ilişkili olarak hangi organizasyonla irtibata 

geçmeleri gerektiği konusunda her zaman bilinçli olamayabiliyorlar; ve ne kadar çocuğun 

desteğe ihtiyacı olduğu ve bu desteği alamadığına dair kapsamlı istatistiki bilgiler de mevcut 

değildir. 

İzleme 

DSM’ye göre, yönlendirmeye ilişkin tarama kriterini karşılayamayan çocuklar için, tarama ve 

takip/gözetim son derece önemli olmaya devam etmektedir, özellikle de çocuklarda bir risk 

durumunun (prematüre çocuklar gibi) bulunması yada ebeveynlerinin çocukların gelişimine 

ilişkin kaygılarının bulunması durumunda son derece önemlidir. 

Ana zorluklar: Yalnızca Bulgaristan’da Sosyal Koruma sektöründe izleme bileşeni mevcut 

bulunmaktadır, Macaristan ve Polonya’da ise psikolojik sorunları ve risk faktörlerini fark 

edilmemiş olarak bırakan Sağlık ve Eğitim sistemi ile sınırlıdır. İzlemeye yönelik sektörler arası 

koordinasyon hala yetersizdir ve Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya’da 

bireyselleştirilmiş izleme protokolleri hala geliştirilmesi gereken düzeydedir. İzleme sürecini 

gerçekleştirmek üzere eğitim almış nitelikli uzmanların eksikliği başka bir zorluğu ortaya 

koymaktadır. Ayrıca, ülke raporlarına göre, aileler genellikle farklı sektörlerdeki izleme 

prosedürlerine ilişkin olarak eksik şekilde bilgilendirilmektedirler ve hangi durumlarda ve ne 

koşullar altında izleme sürecine başvurabileceklerinin hala farkında değildirler. Slovakya bu 

süreçte geliştirme çalışmalarına yönelik ana zorlulardan birinin izleme sürecinin Sağlık 

sektörünün kalite standartları içerisinde ortaya koymanın ve bunu uygulamaya başlamanın 

olduğunu belirtmektedir. 

Erişim Noktası  

Erken müdahale sistemine erişim noktası (PA) gelişime yönelik kaygılar belirli bir ölçüte 

ulaştığında (kendi kendine yönlendirmeye neden olan ebeveyn kaygıları dahil) yada gelişime 

yönelik riskler yeterince yüksek olduğunda ortaya çıkmaktadır. Bilgilerin toplandığı, entegre 

edildiği ve koordine edildiği ve ailelerin sistem tarafından sağlanabilen destek hizmetleri ve 

türlerinin içine dahil edildiği bir konum yada ortamı temsil etmektedir. Toplulukların erişim 

noktasını tanımlama şekli hizmetlerin sisteminin genel entegrasyon ve koordinasyon 

seviyesinin önemli bir göstergesi işlevi görmektedir. 
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Daha geniş topluluklarda, hizmetlerin ulaşılabilirliğini ve yakınlığını temin etmek amacıyla 

birden fazla Erişim Noktası bulunmalıdır. 

Ana zorluklar: Bu bileşen Macaristan hariç olmak üzere beş ülkedeki en az gelişmiş olandır ve 

özel dikkat gerektirmektedir. Ana zorluklar arasında, eğitimli personel, kaynaklar ve kültürler 

arası işbirliği eksikliğinden bahsedilebilir. Erişim Noktasının mevcut olsa bile, bunlar eşit 

şekilde dağıtılmamış şekildedir ve kırsal alanlarda mevcut değildir. Ülke raporlarına göre, 

Macaristan hariç olmak üzere tüm bu beş ülkede birleşik bir kayıt tutma sistemi ve veri 

tabanının oluşturulması gerekmektedir. Aileler genellikle Erişim Noktaları yada benzerilerine 

ilişkin olarak yeterli bilgiye sahip değildirler. 

Kapsamlı Disiplinler arası Değerlendirme  

Bu sonraki tedavi planının kolaylaştıran DSM’nin önemli bir parçasıdır.   

Ana zorluklar: Ülke raporlarına göre, farklı sektörlerdeki disiplinler arası ekipler 

değerlendirmenin aşağıdaki farklı yönlerine odaklanmaktadır: sağlık (geleneksek olarak sağlık 

sektörü tarafından) yada çocuğun gelişimsel profili yada aile işleyişi. Psikososyal sorunları 

bulunan aileler olması durumunda, sonuncusu genellikle hizmet sunumunda kapsamlı 

değerlendirmeyi ve sonraki aşamaları engelleyen Sosyal Koruma sektörü içerisinde 

yapılmaktadır. Ayrıca, sektörler arasındaki işbirliği eksikliği her bir sektörde gerçekleştirilen 

değerlendirme prosedürlerinin gereksiz yere tekrarlanmasına yol açmaktadır ve bu da 

gereksiz karmaşıklığa ve çocuk ve aile için kıymetli zaman ve kaynakların kaybına neden 

olmaktadır. Ayrıca, Macaristan ve Polonya ebeveynlerin değerlendirme sürecine yetersiz 

şekilde katıldıklarını ve değerlendirme ile alakalı yetersiz bilgilendirildiklerini rapor 

etmektedir.  

Erken Çocuklukta Müdahale Sistemin Uygunluk 

Uygunluk kararları genellikle çocukların erken müdahale programına (gelişim geriliği yada 

engellilik durumu bulunan çocuklar) yada önleyici müdahale programına (biyolojik ve çevresel 

risk faktörlerine bağlı olarak) sevkini kolaylaştıran önceden belirlenmiş kriterlere bağlıdır.  

Önemli olan, uygunluk kriterlerini karşılayamayan çocukların özellikle de ebeveynlerinin 

çocukların gelişimleri ile alakalı olarak kaygılanması durumunda, İzleme ve Denetim 

kapsamında sistemde kalmasıdır. Uygunluk kriterleri farklı organizasyonlar, sektörler ve 

ülkelerle tutarlı olmalıdır.  

Ana zorluklar: Risk altındaki çocuklara ilişkin uygunluk kriterlerinin henüz belirlenmemiş 

olması gerçeği çok küçük çocukların ve bunların ailelerinin gerekli desteği zamanında 

alamayabileceği, önemli önleyici imkanların kaybedilebileceği yada zamanla daha az etkili 
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olabileceği yada çocukların hayatlarında en iyi başlangıcı yapmak konusundaki hayati 

şanslarını elde edemeyebileceği anlamına gelmektedir.  

Ayrıca, şu anda tüm ülkelerde her bir sektör kendine özgü uygunluk kriterlerini uygulamakta 

ve bunlar organizasyonlar ve sektörler genelinde tutarlı değildir. Sonuç olarak, ebeveynler 

Erken Çocuklukta Müdahaleye kabul edilmeye yönelik kriterler ve gerekli adımlar ile alakalı 

yeterli şekilde bilgilendirilmediklerini ve bununla alakalı kafalarının karışık olduğunu rapor 

etmektedir. Bu ebeveynler sıklıkla bürokratik ve bazen de farklı sektörler ve kurumlardan 

gelen lüzumsuz yada karmaşık kurallar ve gerekliliklerle bunalmış vaziyettedirler. 

Ailelere ilişkin olası risk faktörlerinin değerlendirilmesi 

Stres etkenlerinin değerlendirilmesi, ailelerin (hazırlık niteliğindeki) Erken Müdahale 

Programına girişinin ardından müdahale programını değiştirmeye ve düzeltmeye yardımcı 

olan DSM’nin merkezi bir bileşenidir. Bu bileşen tabiatı gereği gönüllüdür ve kapsayıcı gelişim 

çerçevesini yansıtmaktadır, yani: 

• Ailelere odaklanma;  

• Kapsamlı Müdahale Programının oldukça bireyselleştirilmiş mahiyeti;  

• Ebeveyn-profesyonel ortaklığının oluşturulmasında kültürel farklılıklara duyarlılık. 

Ana zorluklar: Bu bileşenin önemine ilişkin artan şekilde anlayış olmasına rağmen, ülke 

raporlarına göre, stres etkenlerinin değerlendirilmesi sıklıkla aile yerine çocukla ilgili stres 

etkenlerine odaklanmıştır. Ayrıca, stres etkenlerinin değerlendirmesinin yapılması 

durumunda, bu sistematik şekilde yapılmamaktadır ve ilgili disiplinler arası önlemler ve 

değerlendirme araçlarına değil genellikle farklı sektörlerdeki deneyimli profesyonellerin klinik 

yargısına dayanmaktadır. Ayrıca, değerlendirme araçları sıklıkla hazır bulunmamaktadır.  

Slovakya’daki sosyal koruma sektörleri içerisinde görev yapan Erken Çocuklukta Müdahale 

merkezlerinin elinin altında bu araçların bulunmasına ve bunları uygulamada kullanmasına 

rağmen, Sağlık ve Eğitim sektörlerinde bu bileşen ihmal edilmiş olarak kalmaya devam 

etmektedir.  

Bireyselleştirilmiş hizmet planının geliştirilmesi ve uygulanması 

Aile etkileşim modelleri üzerindeki stresi en aza indirmek adına, kaynak desteklerini, sosyal 

destekleri, DSM’nin önceki bileşeninde tanımlanan stres etkenleri ve ihtiyaçlarına göre 

geliştirilmiş bilgi ve hizmetleri belirleyen bir plan geliştirilmelidir. Gelişimsel çerçevenin temel 

ilkeleri olan katılım, entegrasyon ve koordinasyon bu bileşen için hayati öneme sahiptir.  
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Ana zorluklar: Stres etkenleri bileşenin iyi tesis edilmiş değerlendirme eksikliği, ülke 

raporlarının ortaya çıkardığı şekliyle bireyselleştirilmiş hizmet planının mevcudiyetinden 

habersiz olan ebeveynlere ilişkin sektörler arası işbirliği ve bilgi eksikliği bu bileşenin tüm beş 

ülkede gerçekleştirilmesini engellemektedir.  

İzleme ve sonuç değerlendirme  

İzleme ve değerlendirme süreçleri Erken Çocukluk Müdahalesi hizmetlerinin kalitesinin 

güvence altına alınmasına yardımcı olmaktadır. Aşağıdaki seviyelerde vuku bulması 

gerekmektedir: 

• Hedeflere ve amaçlara yönelik ilerlemenin değerlendirilmesi; 

• Stres etkenlerinin yeniden değerlendirilmesi; 

• Kapsamlı disiplinler arası değerlendirmelere yada yeniden değerlendirmelere ne 

zaman ihtiyaç duyulduğuna dair kararlar; 

• Sistemin işleyişinin ve farklı bileşenlerin entegrasyonunun değerlendirilmesi; 

• Sistemler bileşenin her birine ilişkin temel ve ilgili ilkelerinin gerçekleşmesinin 

değerlendirilmesi. 

Ebeveynler yöneticiler ve erken müdahale profesyonellerine ilişkin öz-değerlendirme 

protokollerinin yada harici değerlendirmelerin DSMECI’nin bu bileşeninin ilgili stratejileridir.  

Ana zorluklar: Ülke raporlarına göre, Erken Çocuklukta Müdahale hizmet standartları, kalite 

tedbirleri ve düzenli izleme ve sonuç değerlendirmeye ilişkin acil bir ihtiyaç bulunmaktadır. 

Hali hazırda, merkezi veri tabanı ve temel bilgilerin merkezi veri tabanı ile iletişimi tüm beş 

ülkede de yetersizdir. Ayrıca, bireysel değerlendirmeler de dahil olmak üzere numune alma 

süreçlerinin incelenmekte olan ülkelerde geliştirilmesi ve başlatılması gerekmektedir. Bazı 

ülkelerin izleme ve sonuç değerlendirme süreçlerini yönetmesine rağmen, bunun çoğunlukla 

çocuk üzerine odaklandığı, ebeveyn ve profesyonel memnuniyetinin ve sunulan 

müdahalelerin ve hizmetlerin verimliliğinin ve genel olarak DSMECI ile uyumlu olmayan 

sistemin kendisinin önemsenmediği görünmektedir. 

Geçiş Planlaması 

DSM modelinin nihai bileşeni olarak, devamlılığın temin edilmesine yardımcı olur ve mümkün 

olduğunca yumuşak bir geçiş süreci yaratır. Geçiş süreci pek çok noktada vuku bulabilir ve 

hastaneden eve, bebek-çocuk programından okul öncesi programlara yada okul öncesi 

programlardan anaokuluna gibi çeşitli formlara sahip olabilir. Özel ihtiyaç sahibi olan çocuklar 

ve bunların aileleri için, geçiş süreci çok zorlayıcı ve stresli olabilmektedir. 
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Ana zorluklar: Geçiş planı etrafında mevcut olan tüm çabalara rağmen, geçiş planlamasına ve 

ailelerin destek için başvuru yaptığı kurumun seçimine sıra geldiğinde, hem Macaristan’da ve 

hem de Polonya’da ebeveynler kendi araçları ile baş başa bırakılmaktadırlar. Slovakya, geçiş 

planı uygulanma iken dahi, engellilik hali bulunan çocukların çok kısıtlı seçeneklere sahip 

olduklarını rapor etmektedir. Bu beş ülkenin tamamının yaşadığı ana zorluk; Erken Çocuklukta 

Müdahale hizmetlerinin kalitesini ve eşitliğini temin etmek adına, geçiş planlaması da dahil 

olmak üzere tüm DSM bileşenlerindeki özel hizmet sağlayıcılarının sektörler arası işbirliği ve 

katılımıdır. 

Politika ve Mevzuat  

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Hakları 

Sözleşmesini kabul edip onaylamak suretiyle, tüm bu beş ülke Erken Çocuklukta Müdahale 

hizmetlerinin ve sistemlerinin geliştirilmesine ve DSM model bileşenlerinin uluslararası bu 

anlaşmaların hükümleri doğrultusunda başlatılmasına yönelik yasal dayanağı tesis etmişlerdir. 

Bu ilkelerin ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde uygulanması ve tatbiki devam etmektedir ve 

aşağıdakilerin geliştirilmesini gerektirmektedir: 

•  Erken Çocukluk Müdahalesi hizmetinin sunumuna ilişkin ulusal standartlar; 

•               Ulusal düzeyde (sektörler arası) düzenleyici mekanizmalar; 

•               Sektöre ilişkin (bakanlıkla ilgili) yasalar, düzenlemeler ve protokoller; 

•               Yerel/bölgesel düzeyde düzenleyici mekanizmalar. 
 

Ana zorluklar: Bulgaristan Erken Çocuklukta Müdahaleye ilişkin düzenleyici temellerin 

uygulaması konusunda diğerlerine kıyasla resmi olarak daha gelişmiş olarak görünmesine 

rağmen, ülkenin hali hazırdaki olumsuz ekonomik durumlarından dolayı Erken Çocuklukta 

Müdahale hizmetlerinin sayısı yetersiz durumdadır. Bu durum çeşitli kuruluşların, sivil toplum 

örgütlerinin ve bireylerin güçlü motivasyonuna rağmendir. Çoğu durumda, erken müdahale 

hizmetleri, sürdürülebilirliği garanti etmeyen projeler kapsamında sunulmaktadır ve ülke 

raporuna göre ebeveynler çoğunlukla aldıkları hizmetler ve çocuklarının gelişimi ile alakalı 

şüphelidirler. Slovakya’da, Erken Çocuklukta Müdahale hizmet sağlayıcılarının çoğunluğu 

kalite standartlarının uygulanmadığı özel sektöre aittir ve aynı durum Sağlık ve Eğitim sektörü 

kapsamındaki hizmetler için de geçerlidir. Son olarak, Macaristan, Polonya, Romanya ve 

Slovakya’daki sağlık hizmetleri sektörü Erken Çocuklukta Müdahale hizmetlerinin sunumuna 

ilişkin mevzuatın ve düzenleyici mekanizmaların gelişimine dahil olmamış durumdadırlar ve 

dolayısıyla kapsamlı sektörler arası Erken Çocuklukta Müdahale sisteminin gelişiminin 

gerisinde kalmaktadır. 

Finansman Sağlama ve Finansal Kaynaklar  
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Erken Çocuklukta Müdahalenin temel ilkelerinden biri; engelli çocukların ve bunların 

ailelerinin gerekli olan desteği zamanında almalarına engel olan finansal engellerin üstesinden 

gelmesini sağlayan bütçeye uygun kaliteli hizmetlere erişimdir. Erken Çocuklukta Müdahale 

hizmetlerinin yeterli şekilde finanse edilmesi yukarıda ele alınan yasal yükümlülüklerin 

uygulanması ve aynı zamanda mevcut Erken Çocuklukta Müdahale hizmetlerinin 

sürdürülebilirliği için gereklidir. Erişilebilir ve bütçeye uygun Erken Çocuklukta Müdahale 

hizmetleri şebekesi oluşturmaya devam edebilmek için, iyi geliştirilmiş Erken Çocuklukta 

Müdahale finansman sağlama mekanizması mevcut bulunmalıdır.  

Ana zorluklar: Ülke raporları Erken Çocuklukta Müdahalenin hala az değer görmüş ve yetersiz 

finanse edilmiş bir alan olarak kaldığını göstermektedir. Polonya raporuna göre; finansal ve 

ekonomik zorluklar, yerinden yönetim ve diğer reformlar haricinde, Erken Çocuklukta 

Müdahaleye ilişkin azalan fonlamanın önemli bir nedeni, araştırma verilerinin bulunmaması 

ve politika yapıcı ve karar vericilerin en erken yaşlarda yapılan yatırımların ailelere, 

topluluklara ve ülkelere en yüksek geri dönüş oranına neden olduğuna ilişkin bilgi ve 

farkındalığının yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır.  

Beş ülkede bulunan ve Sağlık Hizmetleri, Eğitim ve Sosyal Politika sektörleri içerisinde işlev 

gören hizmetler çoğu durumda hükümetler tarafından finanse edilirken, Erken Çocuklukta 

Müdahale hizmetlerini sunan sivil toplum kuruluşları için, finansal mekanizmaların ve fonların 

tahsisinin yetersizliği kaçınılmaz olarak hizmetlerine ilişkin istikrarsızlığa ve sürdürülebilirlik 

eksikliklerine neden olmaktadır. Bunlar genellikle sundukları hizmetlerle ilgili olarak ailelerden 

ücret talep etmektedirler ve bu da hizmetlerin aileler için satın alınabilirliğini azaltmakta ve 

aile bütçeleri için külfetli olmaktadır. Aynı zamanda, yenilikçi programların ve uygulamaların 

başlatılması söz konusu olduğunda, bunu sağlayan çocuğun ve ailelerin ihtiyaçları konusunda 

daha esnek olan ve hızlı ve proaktif davranan Sivil Toplum Kuruluşları hizmet sağlayıcılarıdır.   

Personel Gelişimi  

Kapsamlı bir Erken Çocuklukta Müdahale personel gelişimi sistemi, erken çocukluk hizmet 

sisteminin önemli ve ayrılmaz bir kalite göstergesidir. Hizmetler farklı sektörler, hizmet 

sağlayıcıları, ekipler ve mesleki disiplinler üzerinden tutarlı şekilde ve yüksek kaliteli şekilde 

sunulduğunda, engelli çocuklar ve bunların aileleri optimal gelişim göstermektedirler. Yüksek 

kalitede öğrenmeyi garanti etmek için, gerekli olan kaynaklar ve fırsatlar geliştirilmeli ve iyi 

koordine edilmiş hizmet öncesi ve hizmet için eğitim programları, Erken Çocuklukta Müdahale 

uzmanlarının denetimleri ve sertifikasyonu ve aynı zamanda eğitmeni eğitme programları 

yoluyla sunulmalıdır.  

Sonuçlar 
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İşbu rapor; M. Guralnick (2001, 2005, 2011) tarafından ortaya sürülen ve Erken Çocuklukta 

Müdahale politikaları ve hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik bir çerçeve olarak kullanılan 

“Erken Çocuklukta Müdahaleye İlişkin Gelişim Sistemleri Modeli”ne bağlı olarak Bulgaristan, 

Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya’da mevcut olan Erken Çocuklukta Müdahale 

sistemleri ve hizmetleri ile alakalı mevcut duruma ilişkin bir analiz sunmaktadır. Ülke 

raporlarında sunulan verilerin analizi aşağıdaki sonuçların çıkarılmasına olanak vermektedir:  

• Tüm bu 5 ülkede farklı sektörlerdeki hizmetler, DSMECI’nin de vurguladığı gibi, esas olarak 

ailelerden ziyade çocuğa ve bunlara ilişkin kaynaklara ve stres etkenlerine odaklanmaya 

devam etmektedirler. Bu nedenle, birinci temel ilke olan gelişimsel çerçeve, mevcut 

hizmetler sisteminde yalnızca kısmi olarak gerçekleştirilmektedir. Ancak, ülke raporları 

aynı zamanda küçük çocukların gelişiminde ailelerin rolünün ve aynı zamanda ailelerin 

ihtiyaçlarını belirlemeye ve aileleri Erken Çocuklukta Müdahale hizmetlerinin çeşitli 

aşamalarına müdahil kılmaya yönelik çabaların anlaşıldığını ve takdir edildiğini 

göstermektedir. 

• Farklı seviyelerde hizmetlerin sunumuna müdahil olan idari yapılar ve kurumlar ile farklı 

hizmetlerin entegrasyonuyla ilgili DSMECI’nin ikinci temel ilkesine gelince, bunun 

gerçekleştirilmesi tüm bu beş ülkede oldukça problemli olmaya devam etmektedir. Sağlık 

Hizmetleri, Eğitim ve Sosyal Koruma sektörleri içerisindeki sektörler arası işbirliği ve 

koordinasyonun, farklı bakanlığa ilişkin kanunların ve normatif düzenlemelerin eksikliği ve 

sektörler ve ajanslar arasındaki iletişimsizlik DSMECI’nin tüm bileşenlerinin uygulamasını 

negatif olarak etkilemektedir. 

• Hizmetlerin doğal ortamlarında sunulması ve aynı zamanda çocukların ve ailelerinin 

normal toplum faaliyetlerine katılımının en üst seviyeye çıkarılmasına yönelik üçüncü 

temel ilkenin gerçekleştirilmesi, bazı olumlu gelişmelere rağmen, eski sistemden miras 

kalan yaklaşım ile kurum bazlı tıbbi model yaklaşımının ve DSMECI yaklaşımının bir arada 

bulunmasından dolayı tüm bu beş ülke için bir zorluk olarak kalmaya devam etmektedir. 

Diğer zorluklar arasında kısıtlı kaynaklar; aile geliri, engellilik durumu ve lokasyonuna bağlı 

olarak hizmetin sürekliliği, erişilebilirliği, kalitesi ve eşitliği arasındaki uçurumlar ve 

yukarıda da bahsedildiği üzere fırsatları sınırlayacak ve özel ihtiyaçları bulunan çocukların 

ve ailelerinin katılımını engelleyecek şekilde ajanslar arasındaki bilgi ve koordinasyon 

eksikliği bulunmaktadır. 

• DSMECI’nin belirli bileşenlerinin ilgili olduğu kadarıyla, ülke raporlarına göre, izleme ve 

yönlendirme gibi bu bileşenler ve disiplinler arası değerlendirme en gelişmiş olarak 

görünmektedir ve bu faaliyetlerle ilgili olarak geleneksel tıp yaklaşımı ile DSMECI yaklaşımı 

arasındaki çakışma ile ilişkili olabilmektedir. 
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• DSMECI’nin en az gelişmiş bileşenleri erişim noktaları, stres etkenlerinin değerlendirilmesi 

(yalnızca Bulgaristan’da uygulanmaktadır), izleme ve sonuç değerlendirme ve geçiş 

planlamasıdır.  

• DSMECI bileşenlerinin farklı yönlerinin gelişimi ve bunların uygulanması ülkeler arasında 

büyük oranda değişiklik göstermektedir ve birbirleriyle yakından ilişkili olduklarından 

dolayı ECI sisteminin uygulanmasını ve işleyişini bir bütün olarak etkilemektedir. 

• DSMECI’nin uygulanmasına yönelik ülkeler tarafından tanımlanmış olan ana zorluklar 

arasında, aşağıdaki unsurlardan bahsedilmiştir:  

- Kapsamlı düzenleyici çerçevenin bulunmaması; 

- Özellikle Sivil Toplum Kuruluşları hizmet sağlayıcılarını ilgilendiren sınırlı finansal 

kaynaklar; 

- Personel gelişimine yönelik sınırlı fırsatlar ve olanaklar; 

- Sektörler arası sınırlı yada mevcut olmayan işbirliği; 

- Bilgi ve veri eksikliği;  

- Erken Çocuklukta Müdahale ile alakalı profesyonel ve toplumsal farkındalık 

eksikliği.  

• Ciddi bir sorun da gelişim geriliği yada yetersizlikleri bulunan çocukların ve ailelerinin 

mevcut hizmetler tarafından yetersiz şekilde desteklenmesidir ve bu da pek çok küçük 

çocuğun ve bu çocukların ailelerinin gerekli olan desteği zamanında alamayabilecekleri ve 

önemli önleyici fırsatların kaybedilebileceği yada zamanla daha az etkili olabileceği 

anlamına gelmektedir. 

• Her bir ülke raporda tanımlandığı şekliyle bazı olumlu örnekler ve çözümler sunmaktadır 

ve bunlar örnek Erken Çocuklukta Müdahale uygulamaları olarak görülebilirler. 

Romanya’dan iyi örnekleri ve örnek uygulamaları tanımlayabilecek olan bilgiler mevcut 

değildir.  

Kısıtlamalar 

Bu raporda sunulmuş olan durum analizi tabiatı gereği araştırmacı mahiyettedir; bu beş 

ülkedeki Erken Çocuklukta Müdahale alanındaki mevcut sorunlara nihai ve kesin çözümler 

sunmayı amaçlamamaktadır. Bu çalışmaya ilişkin ana kısıtlama; ülke araştırmalarının kalitatif 

bileşenindeki katılımcıların seçimi ve DSMECI bileşenlerinin bazı yönlerine ilişkin yetersiz 

veridir. Bu nedenle daha titiz tasarım, enstrümanlar, numune alma metodolijisi ve veri 

toplama yöntemi ile ilgili olarak ilave çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.  
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